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LAUDO DE VISTORIA

\\,

Vistoria executada no imóvel sito à: 01 / 03 /2019
ENDEREÇO: R: RUAVICENTE COSTA, tP563

Dê pwieàde de Sr.(a):Srely PÍnEnE dl Vale, aqui designado como Contratante qual foi locado
a Prefeitura de São Miguel do Guamâ, o presente "auto de vistoria", Íoi executado pelos abaixo
assinados e passa a ser parte integrante do contrato de locação, datado inicio do contrato, para
todos os fins e efeitos de direito.
Área total: 11,50 m x m 20,0 = 230,om'?

Estado do lmóvel

) novo ( )bom (x ) regular )mau( ) excelente

ldade eproximada do imóvel

25 ) anos ( ) meses O dias ( ) semanas

Casa com pintura pva antiga piso com lajota , telha plan sobre estrutura de madeira a casa náo
tem forro e na lagem, tem pátio sem forro, têm lâmpadas .

lndicar resumidamenb com "x" apenas a situaçáo: SIM ou NÃO. 01 - Hall de entrada, existem
danoso2 - Hall de circulaÇâo, existem danoso3 - Escadas, êxistem danoso4

01 - Hall de entÍada, existem danos (x )sim ) náo

02 - Hall de circulação, existem danos (x )sim ()não
03 - Escadas, existem danos (x )sim ()não
04 - Salas, existem danos )sim (x )náo
05 - quartos, existem danoso )sim (x )não
06 - Banheiros, existem danos (x)sim ()nâo
07 - Cozinha, existem danos (x )sim ()nâo
08 - Outras dependências, existem danos ( x )sim ( ) náo

09 - Nas dependências externas, existem danos ( x )sim ( ) não

Hall dê entrada com piso de cerâmica.

lrlronnaeçeo ói/PllluEtÍTAR ESTADO GffiAL DO fttÓivÉ
a)Assoalhos bons x)sim ) nâo

b)tetos (x)sim ) náo

c)paredes boas (x)sim ) náo

d)portas boas ) sim (x ) náo

e ) j a n e la s b o a s )sim ( x )não
f )rodapés bons )sim (x)nâo
q)Pintura em bom estado de conservação. Descrição geral: ( )sim (x )náo

h§tÀÂÇÕESB.EIRCAS
Tomadas, interruptores e bocais.( Et!!Perfeilo estado de funci
(x ) sim ) náo

N
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a)-Torneiras, descargas, chuveiros, ralos, pias e vasos sanitáÍios.( Em perfeito estado de
tuncionamento).( )sim ( x )não

Banhdr6 em pésslÍD estado ê uso e coEvação, h sern Hrchho
TNSTAIÂçÔES DnGRSAS.

a) Esquadrias, vidros, chaves internas e externas, tanque de lavar roupas
eín peíÊb edado de ftÍrci]EÍEnb: Sim x)náo

móvel sem box nos banheiÍos.

REI AÇÃO DO ESTADO DE CADA CqI'PARTIIIIENTO:

GARAGEM área = 2,80mx7,00=í9,60 mz

;ORRADA )SlM (x )MO
PISO ( x )SlM ) NÂo
PINTURA (x )SlM ) NÂo
RODAPÉ (x )SlM ( )NÁo
ASSOALHO )SlM ( x )NÃO

piso de ceramicá

SALA I áÍea= 3,00m x 3,20m = 9,60m2
:ORRADA (x ) SIM ) NÃo
rtso (x )SlM ) NÁO
TINTURA (x )SIM ) NÃO

ROOAPÉ ( x )SlM ) NÁO
qSSOALHO )SlM (x )NAO

piso de ceramica

SALA ll árêa: 4,20 m x 4,20 cm= 17, nf
FORRADA (x )SlM ) NÁO

PISO (x ) SIM ) NAO

PINTURA (x )SlM ) NÃo
RODAPÉ (x ) SrM ) NÂO

ASSOALHO )srM ( x)NÂO

piso de ceíamica,

OUARTO I âreai 4,20 m x 2,30 cm= 9,66 m2

FORRADA (x )SlM ) NÃO

PISO (x )slM ( )NÁO
PINTURA (x ) SIM ) NÃO

RODAPÉ (x )slM ( )NÃo
ASSOALHO )SlM ( x)NÃo

piso dê ceramica

QUARTO ll (SUITE) área:3,10 m x 3,40 cm= 10,54 mr
FORRADA (x )SlM ) NÃo
PISO (x )SlM ( ) NÁO

PINÍURA (x ) SIM ) NÁO

RODAPÉ (x )SIM ) NÃO

ASSOALHO )SlM ( x)NÃO

piso de ceramica

(
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BANHEIRO I (SUlTEl árca:2,10 m x í,20 cm= 2,52 m2
FoRRApA ( )StM (x )NAO
PISO (x )SrM ( )NÁo
PINTUM (x )SlM ) NÂo
RopAPÉ ( x)srÀ, ( )NÁo
\SSOALHo ( )SlM (x ) NÂo
tox ( )SlM (x )NÃO

(x )srM ( )NÃo DESCARGA(x )StM ( )NÁO
VASO SANITARIO (x )SlM ) NÃO BrDÊ ( ) SrM (x ) NÁo
ASSOALHO )SlM ( x)NÃo

piso de @ramicá

QUARTO lll área: 3,30 m x 2,90 cm= 9,57 m2
FORRADA (x )SlM ) NÃo
PISO (x )SlM ( )NÃo
PINTURÂ (x )slM ( )NÁo
ROOAPE (x )SlM ( )NÃO
ASSOALHO )SlM ( x)Mo

piso de ceramica

COZINHA I área : 3,30 mx 3,70m = 12,21m2
FORRADA ) SIM (x ) NÁo
PISO (x )SlM ( )NÃO PINTURA (x ) Sllil ( )NÁO
RODAPE ( x)SI|M ( )NÃO ASSOALHO ( )SlM (x)Mo
PINTURÁ (x)SIM ()NÂO PIA (x)SlM ( )NÁO
PORTAS (x)SlM ( )NÃo JÀNEL-ê§ ( )SlM (x ) t'tÁO

GRADE S (x )SlM ) NÂO

piso de ceramica

COZINHA ll área : 9,00 mx 5,50m = 49,50#
FORRADA )SlM (x )NÀO
PlSo (x )SlM ( )NÁo PINTURA (x ) SIM () NÀO

RODIpÉ ( x)SrM ( ) NÃO ASSOALHO ( )SrM (x)ÍúO
PINTURA (X)SIM ()NÁO PIA: (x)slM ( )NÃo
PORTAS ( X)SIM ONÂO JANELAS OSIM (X ) NÃO

GRADE S (x )SlM ) NÃO

piso de ceramicá

DISPENSA área: 1,90 m x 1,70 cm=3,23 m2

FORRADA (x )SlM ) NÃo
PISO (x )Slrú ( ) NÃo
PINTURÁ (x )slM ( )NÁo
RODAPÉ (x ) SIM NÃO

ASSOALHO )SlM ( x)NÂo

piso de ceramica

BANHEIRO ll áÍea:2,50 m x 1,70 cm= 4,25 m2
.ORFIADA ( )SlM (x )NAO

(x )SlM ( )NÀo
)INTURA (x)SlM ( )NÁo
1ODAPÉ (X)SIM () NÂO

ASSOALHO )SlM (x )r.lÃo
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são Mieuel do Guanó @A), 0l , de naÀ, ü.O de 2019.r -__--
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