
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 15
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 09/06/2017
Duração: 2h Participantes:  Lorena  (arquiteta),  Diego  (construtor),  Bruno  (Lógica,

telefone e CFTV) e Reinaldo (eletricista).

A visita à obra foi realizada das 15h às 17h00.
A visita foi agendada, principalmente, para verificar a cor da tinta Chá Verde aplicada nas paredes,
acompanhamento da instalação das luminárias e verificação da instalação das pastilhas. 

Foram feitas as seguintes observações:
1. Durante a visita, também estava presente na obra a equipe de instalação de Telefone, Lógica e

CFTV.  Foi  informado pelos  técnicos que a parte civil  (instalação das caixas  de passagem e
conduletes para os cabos) não estavam feitas e, portanto, eles não poderiam finalizar o serviço
neste dia. Assim, foi conversado com Diego, e o mesmo se comprometeu a deixar toda a parte
civil pronta no Domingo (11/06) para que na segunda (12/06) os serviços de instalações sejam
finalizados.  Foram  solicitadas  para  parte  civil:  3  caixas  de  passagem  de  teto  (duas  na
circulação: figuras 1 e 2 e uma sobre o rack), instalação de todos os conduletes necessários
para passagem dos cabos das câmeras e rede (com chegada na caixa de passagem) e todos os
pontos de rede/telefone.

2. Foi verificado no local que a tinta na cor Chá Verde não atendeu bem ao efeito desejado pela
arquiteta, nem pela cliente (figura 3). Sendo assim, Diego propôs a tentativa de uma mistura
da tinta para que ela fique mais bege (em tom mais próximo ao do porcelanato do piso) para
verificar  se  vai  atender,  assim,  às  expectativas  de  todos.  Retorno  sobre  isso  no  início  da
semana que vem.

3. Os  peitoris  comprados  para  os  vidros  fixos  do  ADM  e  da  Esterilização  não  poderão  ser
instalados nesses locais, pois os vidros encomendados para eles, foram feitos sob medida para
todo o vão, desconsiderando os peitoris. Como a Granluz não confeccionou duas soleiras de
ambientes do Imóvel A, voltadas para a circulação, estes peitoris serão ajustados e instalados
nas soleiras faltantes, conforme sugestão de Diego.

4. Foi informado por Diego que o Rodapia do Laboratório foi entregue faltando polimento em
uma das suas faces e o rodapia da Esterilização foi entregue com 2cm a menos do que o
necessário. Lorena vai entrar em contato com Paloma para auxiliar na resolução disso.

5. O interruptor do gatil com cromoterapia no Isolamento não foi instalado. Lorena conversou
pessoalmente sobre isso com o eletricista (Reinaldo) que informou que ainda é possível puxar
esta fiação para a caixa já instalada (uma ou duas teclas podem ser acrescentadas à caixa do
interruptor das luminárias que ficam acima da bancada.

6. É preciso checar se os controles para os LEDs coloridos são vendidos separadamente, para que
seja possível realizar a separação das fitas nos gatis com cromoterapia.

7. Deverá ser completada a pintura embaixo da bancada do Consultório 2, mesmo que aí seja
colocado futuramente um armário (figura 4).
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Figura 3: Cor da tinta Chá Verde na Circulação
(mais amarela que bege/marrom).

Figura 1: Um dos locais para instalação da
caixa de passagem: próximo à viga do início a

circulação (bem no canto). Neste ponto
deverá ter também um alçapão de acesso.

Figura 2: O outro local para instalação da caixa
de passagem para Rede/CFTV e Telefone: no

final do circulação, antes das luminárias
centralizadas.

Figura 4: Completar pintura abaixo da
bancada do Consultório 2.

Figura 6: Vidro quebrado na janela do
Consultório 2. Diego vai providenciar a troca.

Figura 5: Cirurgia já em fase final da pintura. 
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Figura 7: Aberturas para encaixes das
luminárias no forro já iniciadas.

Figura 8: Pastilhas dos gatis instaladas no
Isolamento. Checar se as cantoneiras (antes

da compra) e espelhos (durante a instalação)
cobrirão os trechos em que a sobra de

argamassa aparente ficou muito expressiva.


