
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 17– Etapa 2 (RVTo 17 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 22/06/2018 Participantes: Lorena (arquiteta) e Helder (rede e telefone).
Duração: 2h

A visita foi agendada para verifcaaço e acompanhamento geral da obra.
Seguem as observaaões:

1. A tomada da cirurgia foi transferida para o teto por Eldo, conforme solicitado (fgura 1).
Faltou apenas fiar melhor a luminária que foi retrada para acessar as instalaaões acima
do forro (fgura 2).

2. Foi  identfcado  um  pequeno  desnivelamento  entre  a  caiia  da  porta  e  a  parede  da
Ultrassom que deverá ser corrigida para encaiie correto do alizar (fgura  ).

 . Faltou  a  complementaaço  com  pastlhas  no  contorno  de  um  dos  interruptores  da
Internaaço. Como é um espaao signifcatvo para um bom acabamento, ele nço poderá ser
apenas preenchido com rejunte (fgura  ). 

 . Recomendamos que após a conclusço da obra, Ilka providencie adesivos ou outra forma
de identfcaaço das teclas dos interruptores (fgura  ) e seus respectvos gats, já que sço
muitos e o acionamento precisa de fato ser individual.

5. Quando  for  fazer  o  pilar  falso  para  cobrimento  da  instalaaço  do  ar-condicionado  da
Internaaço na parede ao lado da bancada, a placa de gesso deverá adentrar o cortneiro,
encostando em seu topo (fgura 5), para acabamento mais coerente.

6. Falta ser instalada uma Luminária RGB em um dos gats da Internaaço (1º gatl próiimo ao piso e
à porta da sala – fgura 6).

7. Foi observado que na Internaaço foram deiiados materiais e resíduos de obra em contato direto
com o piso, cujos rejuntes acabaram de ser refeitos (fgura 7). É preciso organizar a obra para evitar
que  este  serviao  precise  ser  refeitos  mais  uma vez,  pois  dessa  forma  os  rejuntes  serço  sujos
novamente.

8. A porta do Consultório 1 que tnha sido deiiada pela outra equipe com um grande desnível entre a
caiia e a parede interna, foi removida, ajustada e reinstalada pela nova equipe da obra. Após a
instalaaço concluída,  observou-se que fcou uma folga entre o rodapé e o alizar  (fgura 9) que
precisa ser corrigida. Sugestço: se ainda houver alguma peaa de rodapé que encaiie inteira nesta
parede, ela deverá ser trocada. Senço, será preciso fazer uma emenda, para preencher a folga,
tomando todo o cuidado necessário em rejuntar o conjunto e pintar de forma que a emenda nço
seja facilmente vista.

9. Como a abertura do vço da Recepaço foi feita antes da chegada da porta nova de madeira, o vço
precisou ser fechado provisoriamente e de forma improvisada, para evitar invasões e mesmo a fuga
dos animais  da  clínica  (fgura 10).  No  entanto,  esta  soluaço ainda  oferece  riscos,  devendo  ser
urgentemente resolvida. A arquiteta tem entrado em contato com os fornecedores da porta para
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agilizar a entrega, no entanto, eiiste o prazo previsto e informado por eles que os cobrem quanto a
isso.

10. Eldo instalou 2 dos   refetores previstos no primeiro projeto de iluminaaço da varanda/fachada
(fguras 11 e 12). No entanto, este projeto está passando por alteraaões, e como a obra deste
espaao  será  apenas  na  próiima  etapa,  tendo  ainda  que  ser  oraado,  e  defnidas  as  posiaões
defnitvas da iluminaaço, é possível que quando for feita esta obra, estes refetores precisem ser
relocados. Os outros dois refetores nço instalados, serço colocados na etapa de obra da Varanda.

11. Helder sinalizou que tomadas de rede/telefone da Internaaço e da ADM (fgura 1 ), que já tnham
sido instaladas, nço estço mais, impedindo que seja feito o teste fnal do funcionamento do serviao
realizado por ele. A arquiteta vai checar com os responsáveis atuais (e anteriores, se for o caso),
pela obra, onde estço estes kits (espelhos e módulos), para que sejam reinstalados e liberados para
teste.

12. A arquiteta conferiu as medidas de espessura, altura e largura do vço da porta do lavabo para
verifcar como está no projeto e providenciar a encomenda do portal de mármore Crema Minerva
para ele (fguras 1  e 15). Dimensões (L i H i espessura): 70,5 (a 70 cm) i 209,5 i 16cm.

1 . Observar que já foi instalado um 2º fo para câmera na Internaaço, faltando apenas ser passado
pelo forro no ponto onde vai fcar, conforme projeto.  A equipe de Helder fará isso quando for
instalar os equipamentos das câmeras (ainda nço comprados).

1 . Em  conversa  por  telefone,  a  arquiteta  eiplicou  ao  marceneiro  Marcelo,  que  o  armário  da
Internaaço  que  foi  removido  para  construaço  da  base  de  alvenaria,  realmente  nço  pode  ser
reinstalado ainda devido a  falta  de algumas peaas  que foram eliminadas devido ao estado de
conservaaço. Estas peaas precisarço ser reconstruídas por ele para fnalizar a reinstalaaço deste
armário. 

15. Será necessário agendar uma visita em conjunto com Diego, Helder e Marcos, para verifcar como
foram feitas as instalaaões de telefone da Recepaço para direcioná-las para a central na ADM. Pré-
agendado para seita-feira.

FIGURA 1 – Tomada do foco cirúrgico relocada para o
teto, perto do equipamento.

FIGURA  2  –  Luminária  da  cirurgia  a  ser  fiada
corretamente.
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FIGURA   – Desnivelamento entre parede e caiia da
porta da Ultrassom.

FIGURA   – Finalizar acabamentos nos contornos dos
interruptores da Internaaço.

FIGURA 5 – Reentrância entre o cortneiro e a janela
que também deverá ser revestda pelo “pilar  falso”
de gesso.

FIGURA 6 – Luminária RGB faltando ser instalada em
um dos gats da Internaaço.
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FIGURA 7 – Organizar a obra para evitar que o rejunte
dos pisos que acabaram de ser refeitos sejam sujos
novamente.

FIGURA  8  –  Porta  do  Consultório  1  já  corrigida  e
reinstalada.

FIGURA  9  –  Folga  entre  o  rodapé  e  o  alizar  do
Consultório 1.

FIGURA 10 – Fechamento improvisado para o vço da
porta da Recepaço. 
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FIGURA 11 - Refetor instalado na parede eiterna de
um dos imóveis que compõem a clínica. 

FIGURA 12 - Refetor instalado na parede eiterna de
um dos imóveis que compõem a clínica (canto abaiio
do telhado, no centro da foto).

FIGURA 1  – 2 pontos de telefone e rede da ADM que
já estavam instalados e foram removidos.

FIGURA 1  – Vço da porta do lavabo que vai precisar
de um portal de pedra para melhor acabamento.
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FIGURA 15 – Detalhe do encontro entre a verga da
porta do lavabo e seu revestmento interno: fazer o
acabamento com portal conforme projeto.

FIGURA 16 – Os cabos que fcarço dentro do armário
sobre  os  gats  da  Internaaço  foram  organizados
conforme solicitaaço da arquiteta.
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