
 
 

 
Instruções para Desocupação e Realização da Vistoria de Saída do Imóvel 
 
1º - Fazer a COMUNICAÇÃO FORMAL e com antecedência mínima de 30(trinta) dias             

que irá devolver o imóvel. 
 
2º - PINTURA DO IMÓVEL: Providenciar a pintura do imóvel nas mesmas condições,             

cores e especificações constantes no laudo de vistoria de entrada.  
 
3º - DANOS: Os danos ocorridos em persianas, vidros, armários, torneiras,           

basculantes, puxadores, dobradiças, acabamentos e etc. que porventura ocorreram         
devem ser reparados. 
 
4º - MODIFICAÇÕES: Caso tenha realizado modificações no imóvel, estas só poderão            

ser incorporadas ao imóvel se o proprietário estiver de acordo e caso contrário as              
mesmas deverão ser desfeitas. 
 
5º - VISTORIA: Entrar em contato com a imobiliária com 96 horas de antecedência              

para agendar a vistoria ou a conferência, lembrando que a vistoria somente será             
realizada se o imóvel estiver totalmente desocupado. O(A) LOCATÁRIO(A) terá          
30(trinta) minutos de tolerância e, não comparecendo, esta será remarcada com o            
mesmo prazo e será cobrada uma taxa de deslocamento de R$ 50,00 - (cinqüenta              
reais). O Imóvel deverá ser devolvido nas mesmas condições relatadas no laudo de             
vistoria de entrada.  
a) Em caso de pendências, o(a) LOCATÁRIO(A) deverá providenciar os reparos o           
mais rápido possível, visto que o aluguel, será cobrado até a data de entrega das               
chaves, assim como todas as demais taxas incididas sobre o imóvel. 

 
b) Sendo a vistoria de saída APROVADA, o(a) LOCATÁRIO(A) deverá entrar em contato             

com a imobiliária para AGENDAR a conclusão do encerramento do seu contrato, onde             
deverá apresentar os seguintes documentos abaixo relacionados: 

 
6.º - IPTU: Apresentar os Carnês(s) de IPTU/TLP quitado(s), referente ao período em que              

residiu no imóvel, bem como a Certidão Negativa de Débitos emitida no site da              
Secretária de Fazenda (www.fazenda.df.gov.br). 

  
7º - ENERGIA: Após aprovação da vistoria de saída deverá ser feito o pedido de consumo                

final e desligamento da luz junto a CEB – Companhia Energética de Brasília, através              
do telefone: 116 ou pessoalmente em uma das unidades da companhia, cujo protocolo             
deverá ser apresentado a Imobiliária Brasília, bem como o pagamento da última fatura.             
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Ao solicitar o desligamento e consumo final fornecer a leitura atual do relógio/medidor. 
 
8º - ÁGUA: Após aprovação da vistoria de saída deverá ser feito o pedido de consumo                

final e desligamento da água junto a CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental             
do Distrito Federal, através do telefone: 115 ou pessoalmente em uma das unidades             
da companhia, cujo protocolo deverá ser apresentado a Imobiliária Brasília, bem como            
o pagamento da última fatura e a declaração de que não há débitos em aberto. Ao                
solicitar o desligamento e consumo final fornecer a leitura atual do relógio/medidor.            
*Procedimento a ser adotado em imóveis que o consumo de água é individualizado. 

 
9º - GÁS: Após aprovação da vistoria de saída deverá ser feito o pedido de consumo final                 

e desligamento do gás junto a Companhia prestadora do serviço, cujo protocolo            
deverá ser apresentado a Imobiliária Brasília, bem como o pagamento da última fatura.             
*Procedimento a ser adotado em imóveis que o consumo de gás é individualizado. 

 
10º - CONDOMÍNIO: Apresentar a última taxa de condomínio paga e a “Declaração de              

Nada Consta” emitida pelo(a) síndico(a) ou pela administradora que deverá estar           
CARIMBADA e ASSINADA. 

  
11º - CHAVES: Deverá ser entregue a mesma quantidade de chaves, controle remoto             

e/ou cartão de acesso que foi recebido no início da locação.  
 
Caso tenha dúvidas ainda, favor entrar em contato com os nossos colaboradores para             

maiores esclarecimentos. 
 
 

Atenciosamente 
 

Imobiliária Brasília Ltda 
Depto de Locações 
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