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RELATORIO DE VISTORIA

OBJETTVO DCI PRESÊNTE RELATORIO: Ê- a vistoria de um imovel

Comercial situado na Trevessa Rui Barbosa coril a Rua Belém, 69, no Bairro Centro

em Jurr.rti-Pá para funcionamento do DEMUTRAN - Departamento de Trânsito de

Juruti.

LOGATÁRIO(A): Prefeitura hlunicipal de iuruti através da Secretaria

Ít/li.inicipal de I nfraestrutura.

LOCADOR(A): Thr"rnias Andrade,Je Éllbuquerque

0 preserite relatorio e parte integrante do contrato de locação celebrado entre

o locadoi(a) e o iocatário(a). Qualquer resti":çãc ao presente i'elatoriCI, ou qualquer

irreguiaridade quando da elrtrada no inróvei que não conste neste relatÓrio. deverá

ser comunicacia ao tocacior por escrito, dentro de 15 (Quinze) dias, a contardo dia

da entrega desse relatorio.

ü vrstoriado imovel acima descrito, á rel'erente a urna edificação rnista, de um

galpá,c <je estruitura meiâiic& coí'n pareo*s ie aivenaria todo chapiscado ao longo de

tc;cja exterrsão interna ê todrr rebccêoo a extensa área externa, onda* parte do

mesmo contérrt untâ ílünstruçáo com taje cottvetrcional.

No entanta foi cr:nstataCo q ue o niesrno sê encontra em urii estado parcial de

ccnserrrac:áu ü i':ir.ril-ílt ;-jlü1"üsc:itâ vanos íridiciog ile irreguia:"iclade s como de

infiltraçoes Ê ,.;:U-,,'â+ â:I ,,1] . :) i.t -i:,':i 1':-;: peÜ ü,3nâ.$ rachaduras nos cantos das

pcrtas e iar"relas arn[:ns r:ç, lec:i:it i'tte'nl *: :: '.iií:1r'"i !1. ::i.\f,),1 i3n;ne,-:: zci:r:;-ic de águta
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i) PiNTURA -- Piniurar par,::!ai: A.ieii irürninistrativa pintura totai, galpão sem

pintura.

2) TRINCOS f" F'ECI'iADUR.A - Em iror:: fr-rncionamento.

3) HIDRAULI(:A - Está em bom estado ije conservação e funcionamento.

4) PISOS E AZULEJO-S - Desgastados pelo uso, sem necessidade de ações

emergenciais.

5) ELETRICA * Está em born estacio de conservação e funcionamento.

6) ESOUADRIAS - Está em born estado de conservação e funcionamento,

apenas problernas conr infiltraçãc neias pedras das janelas.

coNStDERAÇOES i- ltIAiS

Em tocios its ambientes oncle coí:tt?r"fi iaie, e visi'rel uma pequena fissura onde

acompanha, pelo que indica, o encanririhari:ento dos eletrodutos, tanto no teto (laje),

quanto nas paredes, patoiogia corÍjüfir quancio o cobrimento de ccncreto e/ou

argantassa de rebocrr não está adequaCo. Vaie ressaltar que essâ situação cabe

urna perícia mais aprofundada, pois so assim se pode ter uma resposta mais técnica

da problemática existenie clevido aos métotlos e prccedimentos a serem aplicados,

uma delas é o monitoramento de fissi:ras e trincas por meio de ensaios para

verificação de dilataçâo anaiisando terie$ t* cflrgâ.

Em 'uirtude da ausêricia de perícia ter:nica. recornencla-se náo utiiizar sobre a

laje armazenamento ,-ie equipamentr* pesa'Ios, utilizar apenas como sala

administrativa. Em geral âs instaiaçÕes do i,",tovel encontram-se em bom

funcicnamei'ltc e cCInservâÇão, assirn ; locaiário(a1 se compromete a devolvê-lo,

findo o prazo contraiuai, inciepericlente cie vistorla final.

,Juri;ti-PA, 17 de dezetnbi'o de2A21
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