
 
 
 
 

 

 
Dora Brasil Consultoria                                  +55 71 99292.9034                                         1 
 

VISTORIA PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL 
 

1. OBJETIVO 
 
A presente Vistoria para Recebimento de Imóvel é parte integrante de contrato de locação 
da unidade residencial autônoma de número de porta 1102, que faz parte do Edifício Residencial 
das Ondas, situado à Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 141, bairro STIEP, nesta Capital, 
registrado no município com inscrição imobiliária nº 495.732-6 e assentado no 6º Cartório de 
Registro de Imóveis desta capital sob matrícula nº 25.337, a ser firmado entre as partes 
infraqualificadas: 
 
LOCADOR: MIGUEL XAVIER PASSINHO, CPF nº 791.624.365-20, RG nº 07.882.870-87 
LOCATÁRIOS:  
RAFAEL CARNEIRO RIOS FELZEMBURG, RG:08.723.415-77, CPF nº 010.963.135-88 
SIMONE BRASIL PEREIRA, CNH:03938675680, CPF nº 790.547.225-68 
 
A Vistoria para Recebimento de Imóvel consiste na investigação diagnóstica da edificação 
residencial autônoma para a verificação do estado geral do referido imóvel, por ocasião do início 
do contrato de locação, firmado para 24/05/2022.  
 
 

1.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO E ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS 
 

A presente Vistoria foi realizada pela Arquiteta-Urbanista e Engenheira de Segurança do 
Trabalho DORA PINTO BRASIL, registrada no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) sob 
o nº A-9913-9 e no IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia) 
sob o nº 499. A atribuição profissional pode ser chancelada pelos seguintes parâmetros: 

• Lei Federal Nº 12.378, de 31/12/2010, que regulamenta o exercício de Arquitetura e 
Urbanismo; 

• Resolução CAU/BR nº 21, de 05/04/2012, que dispõe sobre atividades e atribuições 
profissionais do arquiteto e urbanista. 

• Registro de Responsabilidade Técnica (RRT CAU) nº 12014867, anexado a este 
documento. 
 

 
1.2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 
Os critérios adotados para esta Vistoria possuem as seguintes referências normativas, dentre 
outras: 

• Lei Municipal nº 5907/2001 – Dispõe sobre a manutenção preventiva e periódica das 
edificações no âmbito do município de Salvador; 

• ABNT NBR 5674/2012 – Manutenção de Edificações; 

• ABNT NBR 16280/2015 – Gestão de Reformas em Edificações 

• ABNT NBR 13752/1996 – Perícias de Engenharia na Construção Civil 

• Norma IBAPE-MG 004 – Norma para entrega e recebimento de obras da Construção Civil 
 

 
1.3. DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS 

 
ANOMALIA  
Irregularidade, anormalidade, exceção à regra. 
 
AVARIA   
Dano causado a qualquer bem, ocasionado por defeito ou por outra causa externa a este bem. 
 



 
 
 
 

 

 
Dora Brasil Consultoria                                  +55 71 99292.9034                                         2 
 

CONFORMIDADE 
Atendimento a padrões estabelecidos que podem ser os seguintes: projetos e memoriais 
descritivos; procedimentos executivos e de qualidade; boletins técnicos de produtos e 
procedimentos; dados de fabricantes de produtos/sistema/equipamentos/máquinas; normas 
técnicas. 
 
CONSERVAÇÃO 
Ato de conservar, manter em bom estado, resistir ao desgaste causado pelo tempo. 
 
CONSTRUÇÃO 
Ato, efeito, modo ou arte de construir. Edificação.  
 
COMPONENTE 
Unidade integrante de determinado sistema da edificação, com forma definida e destinada a 
atender funções específicas (por exemplo, bloco de alvenaria, telha, folha de porta). 
 
DANO 
Ofensa ou diminuição do patrimônio moral ou material de alguém, resultante de delito 
extracontratual ou decorrente da instituição de servidão. De acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, danos são as consequências de vícios e de defeitos do produto ou serviço. 
 
DECREPITUDE 
Depreciação de um bem pela idade, no decorrer da sua vida útil, em consequência de sua 
utilização, de seu desgaste e de sua manutenção normal. 
 
DEFEITO 
Anomalia que pode causar danos efetivos ou representar ameaça potencial de afetar a saúde ou 
à segurança do dono ou consumidor, decorrente de falhas do projeto ou na execução de um 
produto ou serviço, ou ainda, de informação incorreta ou inadequada de sua utilização ou 
manutenção. 
 
DEGRADAÇÃO 
Redução de desempenho devido à atuação de um ou vários agentes de degradação. 
 
DESCONFORMIDADE 
Falta de conformidade, anormalidade, divergência, desacordo, deformidade, desproporção.  
 
DESEMPENHO 
Comportamento em uso de um edifício e de seus sistemas. 
 
DETERIORAÇÃO Depreciação de um bem devido ao desgaste de seus componentes ou às 
falhas de funcionamento de sistemas, em razão de uso ou manutenção inadequados. 
 
EDIFICAÇÃO 
Edifício, construção. Produto constituído pelo conjunto de elementos definidos e integrados em 
conformidade com os princípios e técnicas da Engenharia e da Arquitetura, para, ao integrar a 
urbanização, desempenhar funções ambientais em níveis adequados 
 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
Situação física de um bem em decorrência de sua idade e condições de manutenção. 
 
FALHA  
Anomalia caracterizada pela perda precoce de desempenho de elementos e de sistemas 
construtivos com origem na Manutenção, na Operação e no Uso. 
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INSPEÇÃO 
Avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizada para orientar as 
atividades de manutenção. 
INSTALAÇÃO  
Conjunto de equipamentos e de componentes destinados a desempenhar uma utilidade ou um 
serviço auxiliar. 
 
MANUTENÇÃO 
Conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida útil da edificação, para conservar ou 
recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes para atender as 
necessidades e segurança dos seus usuários. 
 
MANUTENÇÃO CORRETIVA  
Caracteriza-se por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a 
continuidade do uso dos sistemas, dos elementos ou dos componentes das edificações. 
 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
Caracteriza-se por serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as 
determinações dos projetos ou dos manuais, solicitações dos usuários, estimativas da 
durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso, 
gravidade e urgência. 
 
PADRÃO CONSTRUTIVO 
Qualidade das benfeitorias em função das especificações dos projetos, dos materiais e da mão 
de obra efetivamente utilizados na construção. 
 
PARECER TÉCNICO 
Opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado a 
respeito do assunto de sua especialidade.  
 
PATOLOGIAS 
Danos e anomalias encontrados na edificação, e/ou terreno, que deixam o elemento em situação 
diferente da inicialmente concebida. 
 
PERITO 
Profissional legalmente habilitado pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, e 
pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, com atribuições para proceder à perícia. 
 
PROFISSIONAL HABILITADO 
Pessoa física e/ou jurídica, prestadora de serviço, legalmente habilitada, com registro válido em 
órgãos legais competentes para exercício da profissão. 
 
REQUISITOS DO USUÁRIO 
No caso das edificações habitacionais, requisitos do usuário é o conjunto de necessidades do 
usuário da edificação habitacional e de seus sistemas, tecnicamente estabelecidas na Parte 1 
da (ABNT NBR 15575). 
 
REFORMA  
Alteração nas condições de edificação existente com ou sem mudança de função, visando 
recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança e que não 
seja manutenção. (ABNT NBR 16280 Reforma em Edificações –Sistema de Gestão de Reformas 
– Requisitos). 
 
RISCO 
Perigo, probabilidade ou possibilidade de ocorrência de dano. 
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SEGURANÇA 
Condição daquele ou daquilo que é seguro, ou firme, ou está livre de perigo, ou apresenta 
coeficiente de segurança adequado. 
 
SISTEMA 
Maior parte funcional do edifício. Conjunto de elementos e componentes destinados a atender a 
uma macrofunção que o define (por exemplo, fundação, estrutura, vedações verticais, 
instalações hidrossanitárias, cobertura). 
 
USO  
Finalidade da utilização do imóvel (residencial, comercial, industrial e outras).  
 
USUÁRIO 
Proprietário, titular de direto ou pessoa que ocupa o edifício habitacional.  
 
VÍCIOS 
Anomalias que afetam o desempenho de produtos ou de serviços, ou os tornam inadequados 
aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Podem 
decorrer de falha de projeto ou de execução, ou ainda da informação defeituosa a respeito de 
sua utilização ou manutenção. 
 
VÍCIOS REDIBITÓRIOS 
Vícios ocultos que diminuem o valor da coisa ou a tornam impróprias ao uso a que se destina, e 
que, se fossem do conhecimento prévio do adquirente, ensejariam pedido de abatimento do 
preço pago ou inviabilizariam a compra. 
 
VISTORIA 
Constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos 
que o constituem e/ou influenciam, sem a indagação das causas que o motivaram. 
 
VISTORIA DE RECEBIMENTO DE OBRA 
Constatação das condições físicas, do funcionamento e de conformidade em relação ao 
memorial descritivo, aos projetos, e aos demais documentos, de forma a dar subsídios ao cliente 
no recebimento das obras realizadas pelo incorporador. Esse tipo de vistoria tem como finalidade 
principal subsidiar a formalização do termo de recebimento da (s) unidade (s) autônoma (s), ou 
das áreas comuns. 
 
 

2. CONTRATANTE 
 
O presente laudo de Vistoria para Recebimento de Imóvel foi contratado pelos LOCATÁRIOS e 
visa confrontar o laudo original emitido pelo LOCADOR em 24/05/2022, tendo em vista uma 
avaliação técnica mais acurada das anomalias construtivas e falhas de manutenção verificadas. 
 
 

3. DATA E HORA DA VISTORIA 
 
A presente vistoria foi realizada no dia 27 de maio de 2022, às 13:30 horas. 
 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS ACOMPANHANTES DA VISTORIA 
 

• RAFAEL CARNEIRO RIOS FELZEMBURG, Engenheiro, CREA 76029. 

• PAULO ROBERTO SANTOS, Empreiteiro de Obras, RG 05.598.868-70. 
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5. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 
Unidade residencial autônoma de número de porta 1102, que faz parte do Edifício Residencial 
das Ondas, situado à Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 141, bairro STIEP, nesta Capital. 
 

6. PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES LIMITANTES DA VISTORIA 
 
Válido ressaltar que não existe Laudo de Inspeção Predial de Manutenção e Uso do imóvel que 
pudesse ser confrontado com o presente relatório de vistoria. 

 
Os responsáveis pela locação do imóvel não forneceram os projetos arquitetônico ou de 
instalações da referida unidade imobiliária.  
 

7. METODOLOGIA 
 

A vistoria deverá contemplar todos os elementos construtivos e seus componentes passíveis de 
inspeção visual, dentre eles pisos, paredes, lajes, esquadrias, sistemas de iluminação, sistemas 
hidrossanitários, além de outros que compõem os ambientes internos ou externos da unidade 
objeto da vistoria, apontando aspectos gerados por defeitos ou decrepitude que possam 
comprometer a segurança e a salubridade dos usuários. 
 
Serão apontadas desconformidades, tais como anomalias construtivas ou falhas de manutenção, 
a partir da listagem de verificação e relatório fotográfico das respectivas manifestações 
patológicas nos sistemas contemplados nesta Vistoria, como registro das condições de 
recebimento do imóvel, sob o olhar técnico da engenharia. 
 

 
8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ANALISADA PARA A VISTORIA 

 
Foi disponibilizado pelo LOCADOR apenas o Contrato de Locação do Imóvel. 
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9. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS VISTORIADOS 
 

CÔMODO 
PARTE 

AFETADA 
TIPO DE MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA 
FOTOS 

SALA E 
CIRCULAÇÃO 

INTERNA 

ESQUADRIAS 

• Vedações ressecadas, com trechos 
faltantes;  

• parafusos de fixação oxidados; 

•  montante vertical solto na folha fixa 
esquerda;  

• ponto de infiltração no canto inferior 
esquerdo;  

• remanescente de gradil de alumínio 
parcialmente removido, 
(necessitando de remoção total e 
reparo da argamassa local); 

•  falha generalizada de rejunte/ 
impermeabilização na interface 
esquadria e parede; 

•  presença de manchas 
generalizadas de tinta (originária da 
pintura da parede); 

•  resíduos de cola nos vidros. 

01, 02, 03, 04, 
05  

PORTAS 
INTERNAS 
(inclusive 

aduela e alisar) 

Revestimento em pintura com verniz 
apresentando trechos descascados e 
manchas de tinta branca. 

06, 07 

RODAPÉ 

Revestimento em verniz, com vários 
pontos descascados, manchados de 
tinta branca (da parede) e 
apresentando falhas de rejuntamento. 

01, 08 

PISO 
Revestimento cerâmico com pedra 

trincada. 
08 

PAREDES E 
TETOS 

• Trecho de infiltração na parte 
inferior esquerda, abaixo da 
esquadria; 

•  remanescentes de buchas e 
parafusos nas paredes, não 
retirados durante serviços de 
pintura.  

01 

INSTALAÇÕES 

• Espelhos de tomadas e 
interruptores manchados com tinta 
branca (da pintura das paredes); 

• Luminárias e lâmpadas com 
manchas de tinta branca; 

• Iluminação em funcionamento. 

- 

ARMÁRIOS 
Armário do corredor com manchas de 
tinta branca (oriunda de pintura das 
paredes). 

- 
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Foto 01: SALA: Infiltração na parede da 
sala e rodapé manchado. 

 Foto 02: SALA: Esquadria com montante 
aberto (vidro separado da esquadria, sem 
vedação). 

 

 

 

Foto 03: SALA: Restos de gradil de 
alumínio; ausência de acabamento entre 
fachada e esquadria (onde havia o gradil). 

 Foto 04: SALA: Manchas de tinta na 
esquadria. 
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Foto 05: SALA: Esquadria com partes 
oxidadas e sinais de infiltração. 

 Foto 06: SALA: Porta principal com 
arranhões na pintura. 

 

  

Foto 07: SALA: Detalhe dos arranhões 
após finalização da pintura da porta. 

 Foto 08: SALA: Manchas de tinta no 
rodapé e piso cerâmico com avarias. 
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CÔMODO 
PARTE 

AFETADA 
TIPO DE MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA 
FOTOS 

QUARTO 01 

ESQUADRIAS 
• Partes oxidadas. 

• Vedações da janela soltando. 
12 

PORTAS 
INTERNAS 
(inclusive 

aduela e alisar) 

Revestimento em pintura com verniz 
apresentando muitos arranhões e 
manchas de tinta branca. 

13 

RODAPÉ 

Revestimento em verniz, com vários 
pontos descascados, manchados de 
tinta branca (da parede) e 
apresentando falhas de rejuntamento. 

08 

PISO 
Revestimento cerâmico com pedra 

trincada. 
08 

PAREDES E 
TETOS 

SEM OBSERVAÇÕES.  
- 

INSTALAÇÕES 

• Espelhos de tomadas e 
interruptores manchados com tinta 
branca (da pintura das paredes); 

• Iluminação e ventilador de teto em 
funcionamento; 

• Ausência de tampa (espelho) de 
tomada. 

09 

ARMÁRIOS 
 

• Laminado descolando;  

• Dobradiças defeituosas. 
 

10,11 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 09: QUARTO 01: Armário com 
adesivos; caixa de passagem de internet 
sem tampa. 

 Foto 10: QUARTO 01: Armário com 
laminados descolando; dobradiças 
defeituosas. 
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Foto 11: QUARTO 01: Armário com 
laminado descolando. 

 Foto 12: QUARTO 01: Janela com as 
vedações soltas. 

 

  

Foto 13: QUARTO 01: Porta com 
arranhões . 

 Foto 14: QUARTO 01: Frente do 
armário com laminado danificado. 
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CÔMODO 
PARTE 

AFETADA 
TIPO DE MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA 
FOTOS 

QUARTO 02 

ESQUADRIAS • Vidro com cola. 15 

PORTAS 
INTERNAS 
(inclusive 

aduela e alisar) 

Revestimento em pintura com verniz 
apresentando trechos descascados e 
manchas de tinta branca. 

07 

RODAPÉ 

Revestimento em verniz, com vários 
pontos descascados, manchados de 
tinta branca (da parede) e 
apresentando falhas de rejuntamento. 

08 

PISO 
Revestimento cerâmico com pedra 
trincada. 

17 

PAREDES E 
TETOS 

SEM OBSERVAÇÕES.  
- 

INSTALAÇÕES 
Iluminação e ventilador de teto em 
funcionamento. 

- 

ARMÁRIOS 
(Móveis 

planejados) 

• Porta do armário travando e com 
manchas; 

• Portas e gavetas sob a cama e 
bancada com mecanismo de 
abertura defeituoso; 

• Lambri ripado na parede com 01 
ripa soltando. 

16 

    

 

 

 

 

 

Foto 15: QUARTO 02: Vidro da janela 
com cola. 

 Foto 16: QUARTO 02: Armário planejado 
sob a cama com portas defeituosas. 
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SEM FOTO 

Foto 17: QUARTO 02: Piso cerâmico com 
tricas. 
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CÔMODO 
PARTE 

AFETADA 
TIPO DE MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA 
FOTOS 

SUITE 
(quarto e 
banheiro 

conjugados) 

ESQUADRIAS 
• Vidro da janela do quarto com cola; 

• Esquadria do WC com defeito. 
15, 28 

PORTAS 
INTERNAS 
(inclusive 

aduela e alisar) 

• Revestimento em pintura com verniz 
apresentando trechos descascados 
e manchas de tinta branca; 

• Chave da porta não localizada; 

• Porta do WC com presença de 
manchas e umidade. 

24 

RODAPÉ 

Revestimento em verniz, com vários 
pontos descascados, manchados de 
tinta branca (da parede) e 
apresentando falhas de rejuntamento. 

08 

PISO 
Revestimento cerâmico com pedra 
trincada e remendos. 

17 

PAREDES E 
TETOS 

• Mancha nas paredes (com sinais de 
infiltração); 

• Infiltração acentuada no entorno da 
caixa do ar-condicionado (sugere ter 
origem do afastamento entre uma 
caixa de fibra de vidro instalada por 
dentro de outra caixa de concreto). 

20, 21, 29 

INSTALAÇÕES 
(Aparelho de ar-
condicionado) 

• Peças plásticas do aparelho de ar-
condicionado soltas e danificadas; 

• Moldura de acabamento interno da 
caixa de ar-condicionado ausente; 

• Luminárias sujas de tinta do teto; 

• Registro geral do WC com 
vazamento; 

• Válvula de descarga em 
funcionamento, assim como 
iluminação e chuveiro; 

• Vazamento na conexão do sifão do 
lavatório com a parede; 

• Caixa da instalação elétrica do 
chuveiro sem tampa; 

• Tomadas e interruptores sujos de 
tinta branca e algumas soltas. 

20, 21, 22, 23, 
27 

ARMÁRIOS 
(Quarto e WC) 

• Madeira compensada de fundo do 
guarda-roupas solta; 

• Portas com manchas e sem 
acabamento (pintura ou verniz); 

• Gaveteiro defeituoso; 

• Vestígios de umidade no armário do 
WC; 

• Massa de fixação da cuba do 
lavatório na bancada do WC solta; 
 

18, 19, 25, 29 
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Foto 18: SUITE: Armário com fundo solto. 

 

FOTO 19: SUITE: detalhe interno do 
armário. 

 

  

Foto 20: SUITE: Parede do ar-
condicionado com infiltrações.  

FOTO 21: SUITE: detalhe das infiltrações, 
partes quebradas do aparelho e ausência 
moldura de acabamento. 
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Foto 22: SUITE: Detalhe das caixas sobrepostas 
do aparelho de ar.  

FOTO 23: SUITE: Detalhe das caixas do ar-
condicionado. 

   

Foto 24: SUITE: Porta de acesso ao WC Suite 
manchada.  

Foto 25: SUITE: Armário sob bancada da pia do 
WC com madeira esbojada. 
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Foto 26: SUITE: Armário com fundo solto. 

 

Foto 27: SUITE: Ausência de tampa da 
caixa elétrica. 

 

 

 
Foto 28: SUITE: Janela do WC quebrada. 

 

FOTO 29: SUITE: Armário do quarto e 
infiltrações na parede. 
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CÔMODO 
PARTE 

AFETADA 
TIPO DE MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA 
FOTOS 

WC SOCIAL 

ESQUADRIAS SEM OBSERVAÇÕES.  

PORTAS 
INTERNAS 
(inclusive 

aduela e alisar) 

• Revestimento em pintura com verniz 
apresentando trechos descascados, 
vestígios de umidade e 
desagregação interna; 

• Fechadura descascando. 

30 

RODAPÉ SEM OBSERVAÇÕES.  

PISO SEM OBSERVAÇÕES.  

PAREDES E 
TETOS 

Trecho sem revestimento de parede 
no box. 

31 

INSTALAÇÕES 

• Caixa da instalação elétrica do 
chuveiro sem tampa; 

• Pequeno vazamento na válvula de 
descarga; 

• Iluminação e rede hidráulica em 
funcionamento. 

31 

ARMÁRIOS SEM OBSERVAÇÕES.  

    

 

 

 

 

 

 

 
Foto 30: WC SOCIAL: Porta de acesso com 
marcas de umidade e revestimento 
danificado. 

 Foto 31: WC SOCIAL: Ausência de 
revestimento de parede no box e 
tampa de caixa elétrica. 
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CÔMODO 
PARTE 

AFETADA 
TIPO DE MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA 
FOTOS 

-COZINHA 
 

-ÁREA DE 
SERVIÇO 

 
-QUARTO DE 

SERVIÇO 
 

-WC DE 
SERVIÇO 

ESQUADRIAS 
• Esquadria da Área de Serviço sem 

vedação (parede-esquadria). 
39 

PORTAS 
INTERNAS 
(inclusive 

aduela e alisar) 

• Revestimento em pintura com verniz 
apresentando trechos descascados 
e manchas de tinta branca; 

• Cozinha sem porta; 

• Quarto de serviço sem porta; 

• Porta do WC de Serviço com folha 
de compensado danificada; 

• Aduelas e alisares com pintura 
danificada. 
 

32, 33 

RODAPÉ SEM OBSERVAÇÕES. - 

PISO 
Muitas manchas no piso da àrea de 
Serviço. 

 

PAREDES E 
TETOS 

• Paredes com marcas de buchas e 
parafusos antigos; 

• Revestimento quebrado em parede 
da Cozinha, acima do quadro de 
energia; 

• Meia parede na área de Serviço 
com pedras de revestimento 
quebradas nas arestas; 

• No teto da área de Serviço, varais 
com escápulas enferrujadas e 
cordoamento danificado. 

34, 35 

INSTALAÇÕES 
(Geral) 

• Tampa da caixa do quadro de 
disjuntores empenada; 

• Luminárias enferrujadas; 

• Caixa interna do registro do Gás 
completamente enferrujada, com 
sua tampa quebrada; 

• Válvula da pia da cozinha oxidada; 

• Iluminação e rede hidráulica em 
funcionamento. 

34, 36, 37, 38, 
40, 41 

ARMÁRIOS 
(Cozinha) 

• Bancada de granito da pia da 
Cozinha com suporte insuficiente, 
frágil e instável; sujeita a 
desabamento ante a deterioração 
da madeira de sustentação ao fundo 
(a mesma que fixa o armário à 
parede). Não há suportes tipo mão 
francesa ou apoio no piso. 
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Foto 32: SERVIÇO: Porta de acesso ao WC, 
exibindo pintura danificada e esbojamento da 
folha interna  de compensado. 

 Foto 33: SERVIÇO: Ausência de 
porta no Quarto de Serviço e aduelas 
com pintura danificada. 

   

Foto 34: SERVIÇO: Varais danificados:  
escápulas enferrujadas e cordoalha solta. 
Luminária enferrujada. 

 Foto 35: SERVIÇO: Paredes com 
muitos furos. 
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Foto 36: COZINHA: Tampa do quadro de 
disjuntores empenada. 

 Foto 37: SERVIÇO: Abrigo do registro 
do gás completamente enferrujado. 
Tampa danificada. 

 

 

 

Foto 38: SERVIÇO: Detalhe da caixa do gás 
enferrujada. 

 Foto 39: SERVIÇO: Esquadria da 
área de Serviço com frestas 
(ausência de calafetação). 
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Foto 40: COZINHA: Cuba da pia com válvula 
oxidada. 

 Foto 41: COZINHA: Detalhe da 
válvula oxidada. 

 

 

SEM FOTO 

Foto 42: COZINHA: Detalhe interno da 
sustentação da bancada da pia: apenas um 
frágil montante de madeira compensada, 
aparafusado à parede do fundo, sem descer 
até o piso. O armário não possui base. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente vistoria técnica identificou uma série de anomalias devido a deficiente conservação 
da edificação, especialmente em determinados componentes fixos e móveis, com ênfase nas 
esquadrias (janelas e portas) e armários, que exibem partes com acentuadas patologias e 
desgaste, em especial as janelas, que necessitam de manutenção corretiva.  
 
A presença de infiltrações nas paredes, decorrentes da falta de manutenção corretiva das 
esquadrias (elementos de vedação, rejuntes e peças oxidadas ou faltantes) ou de elementos 
instalados no paramento externo (caixas de ar-condicionado), são aspectos inaceitáveis, 
deixando de caracterizar as “perfeitas condições de conservação” citadas no Contrato de 
Locação, e esta manutenção corretiva extrapola o compromisso contratual do locatário de 
conservação do bem enquanto locado. 
 
O serviço de pintura recém realizado causou depreciação em partes do imóvel, merecendo 
revisão em todo o seu escopo, no sentido de preservar o padrão construtivo referenciado no 
Contrato de Locação do imóvel. 
 
O armário da cozinha, recentemente instalado, apresenta um defeito grave, pois não oferece 
sustentação segura à bancada de granito da pia da cozinha. O suporte utilizado presta-se apenas 
a sustentar o armário em si. A bancada de pedra deve ser sustentada por elementos 
independentes e compatíveis com sua extensão, peso próprio e cargas flutuantes, garantindo 
confiabilidade e segurança ao sistema. O armário só poderia servir de suporte à bancada, caso 
houvesse uma base apoiada diretamente no piso. 
 
Finalmente, o abrigo do registro do gás, localizado na área de serviço, está completamente 
oxidado, além da tampa desta caixa estar danificada. Necessária substituição imediata. 
 
 

11. ENCERRAMENTO 
 
É importante ressaltar o fato de que os aspectos ora levantados nesta Vistoria e relatados neste 
documento, visam caracterizar o estado de conservação geral do imóvel no ato do recebimento 
das chaves, estando ainda desocupado e conforme entregue pelo Locador, para que não 
venham a pairar dúvidas ou gerar responsabilidades posteriores na ocasião de sua devolução, 
ao final vigência do contrato. 
 
A listagem de verificação, cômodo por cômodo, ilustrada pelo relatório fotográfico, corroboram a 
veracidade do que foi aqui exposto. 
 
O presente relatório de vistoria está registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo através 
de Registro de Responsabilidade Técnica nº12014867. 
 
 
Salvador, BA, 30 de maio de 2022. 
 
 
 
 
DORA PINTO BRASIL    RAFAEL CARNEIRO RIOS FELZEMBURG 
CAU A-9913-9     CREA 76029 
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