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Senhores hóspedes, bem vindos ao Clube de Pesca Tambaqui! 
 

O presente inventário e instalações do imóvel devem ser conferidos pelo CONTRATANTE imediatamente após a 
chegada ao local.  
 

Caso for constatado algo não condizente com o mesmo e/ou em mal funcionamento, deve ser informado 
imediatamente para o CONTRATADO ou seu representante.  
 

Ao término da permanência, devolver as chaves ao CONTRATADO ou seu representante, para vistoria. 
 

Varanda 
04 – cadeiras de ferro 
 

Sala 
01 – mesa redonda de madeira 
04 – cadeiras de madeira 
01 – cadeira de ferro 
01 – aparelho de som/rádio com duas caixas 
01 – TV 29’’ I Receptor e Controle Remoto 
 

Quarto 1 
01 – cama casal com colchão 
01 – cama solteiro com colchão 
 

Quarto 2 
01 – beliche com colchão 
01 – cama solteiro com colchão 
 

Quarto 3 
07 – beliches com colchões 
 

Cozinha 
01 – geladeira 
01 – fogão industrial quatro bocas 
01 – botijão de gás 
01 – congelador horizontal 
01 – liquidificador 
01 – garrafa para café 
03 – porta mantimentos 
03 – potes plásticos 
01 – escorredor de pratos 
01 – porta detergente, esponja e sabão 
20 – copos de vidro (americano) 
20 – pratos vidro 
20 – facas de mesa 
20 – garfos de mesa 
10 – colheres de mesa 
01 – faca de corte (cozinha) 

03 – colheres de alumínio para servir 
02 – escumadeiras de alumínio 
01 – concha 
01 – ralador 
01 – tábua de madeira 
01 – saladeiras ovais plásticas 
01 – escorredor plástico para arroz 
02 – formas para gelo 
02 – garrafas plásticas 
01 – cafeteira plástica (2 peças) 
01 – cafeteira de alumínio 
01 – coador de pano 
01 – bandeja retangular plástica 
01 – bandeja redonda de alumínio 
01 – abridor de lata / garrafa 
01 – saca rolha 
01 – escorredor de legumes (02 peças) 
02 – porta garrafa (cerveja) 
01 – misteira / sanduicheira 
01 – panela grande de alumínio 
02 – canecas (leiteiras) de alumínio 
01 – panela de pressão* 
01 – caldeirão pequeno com tampa* 
02 – caçarolas com tampa* 
03 – panelas com tampa* 
01 – frigideira* 
 

*Todos os objetos possuem tamanho de uso 
doméstico. 
 

Área externa 
01 – churrasqueira pré-moldada 
05 – mesas plásticas “Brahma” 
20 – cadeiras plásticas “Brahma” 
01 – cadeira de ferro 
01 – banco de ferro 

 
 

 
Desejamos uma BOA ESTADIA! 

Ass.: Família Clube de Pesca Tambaqui 


