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LAUDO N" 007t2022

LAUDO DE V|STOR|A E AVALTAçÃODE |MóVEL

IMÓVEL: Residência construída em alvenaria, localizada na Rua João Siqueira - S/N, Baino:
Jurubeba, Município de Belterra-pará

LOCADOR: Celia da Silva Rodrigües; n' - 206.265.842 - t2
LOCATÁRIO: SECRE 186.4í010001-95

Este laudo de ü o para locação,
bem como atender icipal de Saúde,
Sra. ArineiiJe.do Macedo.
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LAUDO DE VISTORIA
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO IMÓVEL

íJ
N"
h

{fr,
ÁRea cousrnuíoa: 129,40m2

Ánee oo TERRENo: 1.ooom2

TlPo DE coNsTRuçÃo: Atvenaria

GOBERTURA: Cerâmica

QUADRO DE AMBIENTES: J

p

.. OUÀDRO DE AMB]
AMBIENTES:. I UNIDÀDE QUA}ITIDADE

HALL DE EN"RADA UND. 1,00

SALA DE.ESTAR I,IND,

QUARTOS ',, T]ND. 4

BANHEIROS IJND
DISPEN§Â I]ND. 1;oo

UND.
VARANDALÁTERAL LTND, . 1,00
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IMAGEM 01: lmóvel vist<iriado
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lMAGEttl 02: Mapa de Localização - | móvel vistoriado

-Lote com muro em alvenaria rebocado pintiado na parte frontal e laterais náo rebocado, possuindo na
parte dos fundos muro em alvenaria sem reboco, portão na entrada de veículos em estrutura metálica
assim como também o portão de acesso aos pédêstres. Entrada de energia padrão Equatorial.

GERAL EXTERNO

MURO E AREÀ FRONT

VARANDA

Area: 41 .90 m2

Revestimento: Paredes com reboco e pintura em estado de deterioração.

Revestiments*PaÍe(&s re[irôcadas e pintura apresentando estado de.deterioração.
Esquadrias: hall de entrada com porta e janela de madeira.
Pontos de iluminação: Varanda, hall de entrada e área de sêNiço.
Cobertura: Telhas cerâmicas.
Fonte de abastecimento de água: micro sistema administrado pelo bairro.
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IMÓVEL: Rua Dr. João Siqueira - S/N, Bairro Jurubeba,
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Piso: piso cerâmico em bom estado de conservação
Ponto de iluminação: 1 ponto de iluminação (luminária e plafon)

:)

QUINTAL .

Estrutura elevada em madeira para caixa d'água de 1.000 litros e uma caixa d'água reservatório de
1.000 litros térrea, e duas fossas com sumidouro.

N

SALA ESTAR
\rea:1'1,22m"

deterioração,

TFI

-Pé direito: 3,00 m
Revestimento: Paredes rêbocadas e pintura
Piso: piso cerâmico, padrão médio.
Forro: PVC textura em madeira
Portas e caixilhos: madeira

..:l'

Janelas: Madeira

,

...::

da pia com revestimento cerâmica co

apresentando efl orescência.

m altura de

emestado de

Pontos de iluminação: 01 ponto
Tomada: 2 pontos duplo
lnterruptor: 1 ponto

Patologias: eflorescência na pintura . .:

COZINHA
Area: 13,95m2
Pé direito: 3,00m

- {evestimenk Paredes rebocadas e parte frontal
1.80m.

Forro: PVC textura em madeira
Portas e Caixilhos: Madeira
Janelas: Madeira
Pontos de

dupÍo; 01 ponto de tomadaTomada: 01 po

QUARTO 01

Área: 7,85 m2

Pé direito: 3,00 m
Revestimento: Paredes rebocadas e pintura em estado de deterioração
Piso: cerâmico, padrão médio
Forro: PVC textura em madeira
Porta e Caixilho: Madeira

,
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QUARTO 02
Área: 8,10 m'
Pé direito: 3,00 m

Revestimento: Paredes rebocadas e pin&rra ern
Piso: cerâmico, padrão médio
Forro: PVC textura em madeira ,.. .. .',

Porta e Caixilho: Madeira..;
a em madeira.Janelas: 01 unidade confeccionad

- Pontos de iluminaçãor.0ír ponto ,,..,

lnterruptor: 01

estado de -dgtq!o_raçáo
a: : , "r.,.

Pontos de tomada: 02
Lavatório: 01 unidadê

tomadas duplas

ouAn§so:o3'
Área:8,00m2
Pé direito: 3,00 m

Revestimento: Paredes rebocadas

QUARTO 04
Area: 7,00 m'
Pé direito: 3,ffim

e pintura em estado de deterioraçao
Piso: cerâmico, padrão médio
Forro: PVC textura em madeira
Porta e Caixilho: Madeira
Janelas: 0'l unidadê confeccio nada em madeirâ.
Pontos de ilwrinação: 01 ponto

-,nterruptor: 01

Pontos de tqnada: 02 tomadas duplas
.:'::::,::, ' 

.

I

Revestirne&Ê&(bs rebgcadas e pintura em estado de deterioração
Piso: cerâm ico,-pdão médio
Forro: PVC textura em madeira
Porta e Caixilho: Madeira
Janelas: 01 unidade confeccionada em madeira.
Pontos de iluminaçáo: 01 ponto

lnterruptor: 01

Pontos de tomada: 02 tomadas duplas
Lavatório: 01 unidade

a
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Janelas: 02 unidades de janelas em madeira
Pontos de iluminação: 01 ponto

lnterruptor: 0í
Pontos de tomada: 02 tomadas duplas.
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BAltlElRo soclAL 01

Área:3,50 m'
Pé dircito: 3,00 m
Revestimento: Paredes com revestimento cerâmico na cor bege à 1,gO metros de al
da parede possui pintura em estado de deterioraÉo
Piso: cerâmico semi - derrapante, padráo médio
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Forro: PVC textura em madeira
Porta: í (um) madeira
Ventilação: balancim
Pontos de iluminação: 01 ponto
lnterruptor: 0í unidade
Chuveiro: 01 unidade
Torneira: 01 unidade

-Louças: Aparelho sanitárb &oplado;

T

I
Pia de coluna

Kit banheiro: dan
Armário: 01 unidad
Patologia: assento

BAIffiEO§(}CtiÀL 02

Pé direib: 3,00 m
Revestimmto: Paredest

da paredepossui pintu

Piso: cerâmico semi -
Forro: PVC te

-)ontos de il

lnterruptor: 01 unidade
Chuveiro: 01 unidade
Torneira: 01 unidade
Louças: Aparelho sanitário âôoplads: Pia ds coluía
Kit banheiro: danificado
Armário : Oírmidade (ern pve)

fl

Jnificado (quebrado)

to cerâmico na cor ,80 metros de altura e o restante
terioração

dio
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padrâo
madei'ra

Porta: 1(um) madeira
Ventilação: balancim ,l;,
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Avâliação lmóvel
2022

Beltêna

Cália da Silva Roddguês

STRGAS 2000

RELATÓRIO FOTOGRÂFICO
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RELATÓRIO FOTOGRAFICO

I

-2 :8 7.9S 5 -:i"l i .lt_;,.r,,4 r a"j 14

.lG.!f ::r: ilf -Jjz i ::i t;a, :
': lj1l .'-i1:"4 :r,: ,..1

?:l il:: :,|. r:. ;ii:2 i.i i,r6 i

:'.1ai.,..1.ti:: j :.4

v

t

lli a. .?t irr ,'Ll-; 1,:
1".1! r.iirar ]r r,: ':4 1:.i, !a

:.. r,t .).8i11.!

I

i

: )_., ) N:r2,-. ...1

?,.:,

,.1 .n! .:í,.í tle 2!:):'2 '
2',1i ri,!i:'s :l-.1 i.1



ç

l
a

<.)

.;
RELATORIO FOTOGRAFICO í @

!t
i

.t
âI

\
i

I

22t09t2022

\

Eng. Civil Esp. Jânio Patrik R. Da Sitva
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Sendo que não há mais nada para relatar, este imóvel apresenta_se
ocaçâo, porém este setor dentro de suas competências, faz algumas ressalvas, que são elas:

F Foi constatado após visita "in loco" realizada no dia 20 de setembro de 2022, que a pintura
interna e externa do imóvel, apresenta estado de deteriolação, problema este ocasionada por
eflorescência e descascamento da mesma.

, 22 de setembro de 2022

CREA-PA 15163042s2
Divisão lde :Engenharia
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