
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 40– Etapa 2 (RVTo 40 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 08/01/2019 Participantes: Lorena (arquiteta), Andrea (ilustradora), Ângelo (Gráfca),

Antônio (instalador dos adesivos), Ilka (cliente).Duração: 4h30min

OBSERVAÇÕES GERAIS:
• Foram encontradas 5 tampas escamoteáveis  para ralos (de 15x15cm),  sendo que uma

delas já foi instalada no lavabo (fgura 6). Falta comprar mais uma tampa escamoteável de
inox para ralo, porém com 10x10cm para a Internação (ver planilha de compras atualizada,
anexa a este RVTo).

• Foi defnido o ponto para instalação do gancho do Lavabo junto com Ilka (ao lado da porta
do ambiente).

• Próximas  prioridades  da  obra:  Finalizar  serviço  de  instalação  dos  adesivos,  realizar
compras  dos  detalhes  pendentes,  solicitar  para  Marcelo  (marceneiro)  os  valores
específcos de cada elemento orçado por ele na sua últma visita, para ver o que é possível
fazer agora. Buscar orçamentos para o gradil da janela do Estar (Ilka quer que o espaço
interno  ganhe  mais  claridade.  Para  isso,  seria  importante  retrar  os  tapumes,  e
consequentemente, encomendar os gradis). A janela da Recepção não poderá ser liberada
agora, uma vez que o seu gradil deverá ser confeccionado em conjunto com o fechamento
da área técnica da Varanda.

FIGURA 1 – Vto para orientação da colagem das
ilustrações e do papel de parede personalizado.

FIGURA 2–Foram colados os papéis de parede
personalizados no Estar e Consultório 1.
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FIGURA  3  –  Foram  feitas  as  colagens  dos
adesivos  de  gatos  em  conjunto  com  a
ilustradora.  Faltou  apenas  um  gatnho  no
corredor  que  foi  impresso  com  defeito,  mas
será refeito e instalado amanhã de manhã.

FIGURA 4 – Foi instalado o poema de Vinícius
de  Moraes  na  parede  do  Estar.  No  entanto,
todos  os  presentes  concordaram  que  a
iluminação não contribuiu para a boa leitura do
texto. Assim, Sr. Ângelo se dispôs a fazer uma
nova  impressão  na  cor  preta  e  colar  sobre  o
texto  que  foi  instalado  na  parede.  Previsão:
amanhã de manhã.  O instalador também fará
alguns  retoques  na  pintura,  nos  pequenos
pontos  onde  houve  descasque  por  conta  da
instalação do texto.
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FIGURA  5  –  Gatnhos  e  fguras  geométricas
instaladas nas paredes da clínica!

FIGURA  6  –  Ralo  do  Lavabo  já  instalado.
Faltando rejuntar suas bordas. Ver se ainda tem
o rejunte branco, senão, providenciar para esta
e outras demandas gerais da clínica.

FIGURA 7 – Retrar e reisntalar algumas portas
dos  gats,  desentortando  as  dobradiças,  e
virando-as para a parede (ver Isolamento).

FIGURA 8 – Lixar todas as dobradiças das portas
dos gats para aparar as arestas perfurantes.
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FIGURA 9 – Alguns porcelanatos que racharam
durante  a  instalação  das  portas  deverão  ser
trocados  (ver  vista  dos  gats  em  anexo  com
orientações).

FIGURA  10  –  As  dobradiças  que  foram
aparafusadas com arruelas não danifcaram os
porcelanatos.  Providenciar  a  compra  das
arruelas  que  faltam  para  reinstalação  das
portas que não tveram este recurso.
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