
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 34– Etapa 2 (RVTo 34 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 12/11/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Jane  (Clínica),  Ilka  (cliente),  Manoel

(Pintor).Duração: 1h

A visita foi  agendada para a conferência do serviço de pedreiro realizado por Seu Eliabe para
liberação da retomada do serviço de pintura, além de orientações gerais sobre esta retomada para
o pintor. 
Foi avaliado pela arquiteta que alguns ajustes ainda precisam ser feitos no serviço realizado pelo
pedreiro, para a liberação da pintura e do pagamento fnal.
Logo após a visita, o pedreiro retornou ao local para realizar os ajustes registrados neste Relatório.

Seguem as observações:

FIGURA  1  –  Foi  feita  a  ligação  do  eletroduto  que
comunica o ponto de interfone no interior da clínica
até  a  varanda,  com  o  portão  por  baixo  do  piso
externo, conforme combinado.

FIGURA 2 – Saída do eletroduto para o interfone ao
lado  do  portão,  já  realizada,  conforme  combinado.
Assim, já é possível  agendar  com Helder (telefonia)
para realizar a instalação do vídeoporteiro. 
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FIGURA 3 – Foi feita a troca das peças diferentes que
tinha  sido  instaladas  abaixo  da  janela  do  Lavabo.
Recomendamos  a  limpeza  com  sabão  neutro  dos
rejuntes e das novas peças. 

FIGURA 4 – Instalação da janela do estar, do peitoril e
modifcação do antigo vão da porta para ampliação da
janela realizadas, conforme combinado. 

FIGURA 5 – Alinhamento da verga da janela do Estar
realizado, conforme solicitado.

FIGURA 6 – O canto da verga da janela do Estar ainda
apresenta  irregularidade e  precisa  ir  até  o  canto da
parede,  acompanhando  a  viga.  Seu  Eliabe  retornou
hoje para fazer este ajuste.
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FIGURA  7  –  O  ralo  do  Lavabo  foi  econtrado
descoberto, apesar de no início da obra a arquiteta
ter  constatado  que  ele  estava  fechado.  Assim,  é
necessário  checar  se  caíram  restos  de  argamassa,
piso ou rejunte durante o assentamento.

FIGURA 8 – Faltou cortar os chumbamentos do gradil
antigo da janela do Estar, no lado externo, conforme
solicitado.  Após  o  corte  deverá  ser  feito  o
preenchimento  com  cimento,  no  nível  da  parede
externa.  Seu  Eliabe  retornou  hoje  para  fazer  este
ajuste.

OUTRAS ORIENTAÇÕES:
Em conversa com seu Manoel (pintor), decidiu-se que ele reiniciará o serviço de pintura assim que
seu Eliabe (pedreiro)  fnalizar  os ajustes  solicitados neste relatório.  Durante esta  semana (até
domingo 18/11) serão realizadas as pinturas do Estar, Circulação de Acesso Restrito, Isolamento,
Sanitário dos Funcionários (parede do Quadro de Distribuição e Teto) e retoques necessários na
Ultrassom e  Recepção. 
Para isso, será preciso TRANSFERIR O ISOLAMENTO PARA A INTERNAÇÃO. Assim, é importante
lembrar de fazer a limpeza dos gatis da Internação, aspirando as tubulações dos ralos para não
deixar que resíduos das obras entupam o sistema.

Para realização destes serviços, será preciso providenciar o quanto antes, os seguintes materiais:
• 2 GALÕES DE MASSA CORRIDA (SUVINIL OU CORAL)
• 2 ROLOS DE FITA CREPE DE 25mm
• 1KG DE GESSO

A partir de Segunda-feira (19/11) da próxima semana, serão fnalizadas as pinturas das portas,
rodapés e do dente externo em gesso que cobre as novas tubulações de esgoto sob o imóvel. Para
estes serviços o pintor vai rever a necessidade de materiais.

Para a semana que vem, será necessário providenciar a INSTALAÇÃO DOS RODAPÉS QUE FALTAM
E A INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE CORRER PARA PINTURA FINAL NO LOCAL.
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