
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 10
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 12/04/2017
Duração: 2h30min Participantes: Lorena (arquiteta), Diego (construtor) e Ilka (cliente).

A visita foi realizada das 09h30 às 12h00, incluindo tempo de vistoria da obra e reunião com a cliente e
o construtor.
A visita foi agendada, principalmente, para a escolha dos materiais das paredes e suas cores (pintura e
revestimentos), além de verificação da situação atual da obra.
Ver abaixo temas discutidos e observados:

1. Foi definido pela cliente instalar o rodapé Santa Luzia em todos os ambientes, mesmo ciente
da sua baixa resistência a impactos. Para amenizar problemas futuros com marcas no rodapé
nos ambientes que possuem mesas de exame (com rodízios),  ela  solicitou que a arquiteta
considere a opção dessas mesas serem fixas. Outra opção sugerida pela arquiteta (a conversar
com o construtor) é reforçar com uma chapa de alumínio apenas os trechos onde as mesas de
exame encostam. O reforço poderá ser pintado na mesma cor da tinta que será utilizada em
todo o rodapé.

2. Diego  solicitou  que  seja  desenvolvida  a  planta  de  paginação  do  piso,  que  deverá  ser
apresentada  pela  arquiteta  até  o  final  do  serviço  de  pintura  (previsão:  final  da  próxima
semana), que será iniciado após finalização da instalação dos forros.

3. Os tetos dos gatis deverão ser pintados com tinta epóxi branca.
4. Diego solicitou que Lorena proponha luminárias tipo painel de LED para os gatis (checar na

planta de iluminação qual a luminária que foi especificada). 
5. Ilka pediu que o revestimento dos gatis seja orçado tanto com pastilhas cerâmicas (figura 1),

quanto com pastilhas de vidro (figura 2), para ver qual ela vai escolher. A cor escolhida para as
pastilhas de vidro foi a CFC-219 da marca Mileto apresentada em reunião e para as pastilhas
cerâmicas foi a Tinharé, da marca Atlas.  Em caso de mudança das cores/marcas sugeridas,
consultar a arquiteta antes da efetuação da compra.

6. Para as tintas, foram aprovadas as cores da Suvinil sugeridas pela arquiteta: Chá Verde – C166
(figura 3) e Azul Calma – C082 (figura 4). Recomendamos que seja feita o teste de cor com a
compra da lata de teste da marca (checar possibilidade com fornecedor).

7. Foi  apresentada  a  planta  de  pinturas  e  revestimentos.  Ela  foi  aprovada,  com  a  seguinte
alteração: a pintura das paredes que ficarão atrás dos armários da recepção deverão ser na cor
branca (Papel de Seda, da Suvinil). Planta em Anexo e na Área de Clientes do site do Atelier
Plural.

8. Foram aprovados também o piso e os revestimentos escolhidos pela arquiteta para o lavabo
(quantificar  para  orçar).  Porcelanato  Sensitive  Branco  59x59cm  (figura  5),  retificado,
acabamento acetinado, da Eliane. Revestimento cerâmico Monte Bianco AC (figura 6) para
paredes 32,5X59cm, retificado, da Eliane (instalar na horizontal). Para a parede da bancada,
foram escolhidas as pastilhas de pedra da Portte, Ref: Pedra_47 (figura 7).

9. A arquiteta deverá quantificar as superfícies de parede para que o construtor possa orçar as
pastilhas e tinta.
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10. As lajes dos gatis do Isolamento foram construídas conforme desenho desatualizado (figura 8).
Por isso, no caso do Isolamento deverá ser feita a seguinte adaptação para que caibam as
portas:
a) As lajes intermediárias deverão ter espessura final (com o porcelanato instalado) de 13cm,

de forma a caber as portas com altura de 50 cm conforme foi encomendado por Ilka.
b) Para os gatis da Internação, seguir desenho atualizado, enviado com o RVTo_9, que consta

também no site do Atelier Plural, na Área de Clientes.
11. Foi conferida com Ilka e Diego a planilha de Controle de Pendências, que segue atualizada em

anexo.
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Figura 1: Pastilhas cerâmicas Tinharé B7340 (5x5 cm),
da marca Atlas. 

Figura 2: Pastilhas de vidro CFC-219 (2,5x2,5cm), da
marca Mileto.

Figura 4: Cor Azul Calma – C082 (Suvinil) para tintas (acrílica ou epóxi) conforme planta de Pintura e
Revestimentos em anexo

Figura 3: Cor Chá Verde – C166 (Suvinil) para tintas (acrílica ou epóxi) conforme planta de Pintura e
Revestimentos em anexo.
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Figura 5:  Porcelanato Sensitive Branco 59x59cm,
retificado, acabamento acetinado, da Eliane.

Figura 6:  Porcelanato Sensitive Branco 59x59cm,
retificado, acabamento acetinado, da Eliane.

Figura 7: Pastilhas de pedra, Pedra_47, Portte.
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 Figura 9: Contrapiso do Laboratório finalizado. Como o ralo existente vai 
ficar abaixo da bancada de trabalho, caso seja projetado um armário para 
este trecho, ele deverá estar elevado do piso a no mínimo 15cm.

Figura 5: Gatis do Isolamento (Lajes construídas
conforme desenho antigo).

Figura 6:  Vão (já executado) da Janela de passagem dos
instrumentos esterilizados para a Cirurgia.

Figura 7:  Instalação dos ar condicionados já
executada, em aguardo dos equipamentos.

Figura 8: Nicho na parede do Isolamento para torneira
baixa (lavagem dos gatis) e posterior fechamento com

tampa de PVC pintada na mesma cor da parede.


