
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 29– Etapa 2 (RVTo 29 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 29/08/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Marcus  (construtor),  Anderson

(pedreiro) e Ilka (cliente).Duração: 2h30

A visita foi agendada para reunião com o pedreiro Anderson que vai auxiliar na fnalização das
pequenas pendências da obra. Também partcipou da reunião, o construtor Marcus, para auxílio
na atualização das informações, bem como para ciência do acordo feito entre as partes envolvidas
e com a cliente.

Segue o que fcou defnidoo

 1 Pendências sob responsabilidade de Andersono

 1.1 A fta de LED embutda no forro do Estar fcou ondulada, causando um banho de luz
irregular ao logo da parede. Fixar melhor esta fta para correção do problema.

 1.2 Fazer a limpeza geral do interior dos gats da Internação, eliminando os excessos de
rejunte e pintura, soltando as tampas dos ralos (repetr esta ação no Isolamento) e
aspirar novamente o interior de cada ralo. Limpar também resíduos de massa e tnta
nas portas dos gats. Após a limpeza geral, testar as tubulações antes de liberar para o
uso.

 1.3 Rejuntar  e  completar  pastlhas  dos  gats  da  Internação  e  de  trecho embaixo  da
bancada do Isolamento.

 1.4 Remoção do gancho de louça que fca atrás da porta do Sanitário dos Funcionários.
 1.5 As roldanas direitas nos trilhos das portas da Circulação e do Laboratório estão um

pouco  tortas.  Ajustar  para  evitar  mal  funcionamento  da  ferragem,  quando  for
recolocar as portas no lugar após pintura.

 1.6 Instalar  o  puxador  da  porta  de  correr  da  Recuperção,  após  pintura  dessa  porta.
Observar que ele deverá ser instalado com sua borda externa a 5cm do limite da
porta, conforme combinado entre Lorena e Marcos.

 1.7 Uma das luminárias de embutr da sala de Cirurgia está apresentando difculdades
para  ser  encaixada  corretamente.  Verifcar  as  presilhas  de  fxação  no  forro,  e  ver
possibilidades de ajustes nessa luminária. Em últmo caso, a mesma deverá ser fxada
com cola tudo, ou outro produto que impeça a luminária de cair sobre a mesa de
cirurgia.
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 1.8 Passar conduíte que ligará os cabos do interfone e portão eletrônico para fora do
imóvel, subindo pela parede ao lado do quadro de disjuntores, conforme acordado
com Marcos e Lorena no local.

 1.9 Instalação das tampas acrílicas para acabamento das luminárias dos gats (quando
chegarem os produtos).

 1.10 Fazer o preparo, emassamento e pintura de todas as portas e rodapés que ainda não
foram pintados na clínica.

 2 Os  serviços  referentes  à  pintura,  elétrica  e  telefonia/rede/interfone/segurança  serão
encaminhados  na  semana  de  retorno  de  viagem  de  Ilka,  ou  após  fnalização  das
pendências dos pedreiros.  Lembrar de conversar com Helder sobre a instalação de um
equipamento com câmera para controle da Clínica.

 3 Anderson  deverá  desenvolver  as  pequenas  pendências  (serviço  de  pedreiro)  ao  longo
desta semana, e neste fm de semana deverá se conscentrar no preparo e emassamento
de todas as portas, para pintá-las no fm de semana seguinte.
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