
LAUDO TECNico DE AVALiAeAO DE LOcACAO DE iM6v

-SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

®

• PROPRIETARIO:

LUIZ   FREIRE   DA   ROCHA,    pessoa   fisica,   inscrita   no   CPF/MF   sob   o   n°

214.670.643-00, enderego a Av.  JK de Oliveira-altos S/n°,  bairro Centro,  no municipio de

lpixuna do Para,

-OBJET0 DA AVALIACAO:

Tipo do Bern:

Predio comercial, em 6tima localizagao

Descrieao Sumaria do Bern:

Urn  predio  comercial,  em  urn  terreno  urbano  com  formato  regular,  topografia

plana, no nivel acima da rua localizado a Av. JK de Oliveira -baixos -A S/n., bairro Centro,

Cidade de lpixuna do Para-PA,  CEP-68637-000

Area do im6vel:  172,80 m2:

Area do terreno total: 462,00 m2:

Ocupantes do im6vel:

SECRETARIA MUNICIPAL  DA SAUDE -SAMU

-FINALIDADE DO LAUDO/PARECER TECNICO:

Determinagao do Valor de Locagao

-OBJETIVO DA AVALIACAO/PARECER TECNICO:

0 presente laudo de avaliagao tern por objetivo, determinar o valor de locaeao do

im6vel  em  questao,  constituido  de  urn  pr6dio  comercial  urbano,  em  boa  localizagao,

conforme descrito acima.

-PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES:

Para  elaboragao  deste  documento,  foram   utilizados  os  dados  e  informag6es

fornecidas  pela  solicitante  e/ou   retirados  de  documentagao  apresentada,   bern  como

.i;;t`--



aqueles obtidos de terceiros,  por ocasiao da pesquisa de mercado realizada, julgados "a

priori" corretos, todos considerados id6neos e de boa fe.

Nao   foram   realizadas   investigag6es   especificas,   no   que   concerne   a  titulos,

documentos,   regularidades  fiscais,   invas6es,   hipotecas,   superposig6es   de   divisas  e

conformes,  providencias  de  ordem  juridico-legal,  por  fugirem  ao  escopo  do  presente

trabalho, estando o valor baseado no valor medio de im6veis (edificae6es) da regiao.

Todas as medidas e calculos das areas foram  retirados da documentagao e das

plantas cedidas pelo solicitante,  nao tendo sido realizadas medig6es de conferencia.

-lDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DO BEM AVALIANDO:

Periodo da vistoria:  15/11/2021

Lote de Terreno:  Urn terreno, com formato regular, topografia plana,  no nivel da

a     rua,  com  frente  para  a  AV.  JK  de  Oliveira  S/n,  geograficamente  no  bairro  Centro  no

Municipio de lpixuna do Para,  Estado do Para,  com area total de 462,00 m2.

Edificaeao:  Trata-se  de  urn  pr6dio  comercial  com  urn  pavimento  de  172,80m2,

posicionado na para a referida Av. 0 estado de conservagao e aspecto geral 6 regular.

-lNDICACAO DO(S) METODOS(S) E PROCEDIMENTO(S) UTILIZADO(S):

Para a avaliagao do im6vel foi utilizado o m6todo comparativo direto de dados de

mercado com homogeneizagao por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira NBR-

14653. No caso em questao, consiste em selecionar amostras cujos valores unitarios sao

devidamente homogeneizados e ponderados em relagao ao im6vel avaliando.

Para tal, foi feita uma ampla pesquisa no mercado imobiliario, tendo sido feito os

tratamentos estatisticos considerados adequados para o fim.

Para  alem  disso,  levamos  em  consideragao  o  Custo  de  venda  de  reedigao  da

benfeitoria que foi utilizada o indice de Custo  Unitario da Construgao Civil fornecido pelo

Sinduscon/PA,   mss   de   outubro/2021,   e   depreciagao   aplicando   o   M6todo  de   Ross-

Heidecke,  que  leva  em  consideragao  a  idade  aparente  e  o  estado  de  conservagao  da

edificagao.  Diante do valor do im6vel, foi aplicado o percentual de  1,00%.

Aplicando as informag6es obtidas atraves da pesquisa de pregos baseadas nas

informag6es colhidas na regiao, conseguiu-se obter urn valor de Mercado aproximado de

aluguel desse im6vel objeto de estudo.

Todavia, considerando o im6vel livre e desimpedido de quaisquer Onus, no estado

em que se encontra (REGULAR) e atendendo ao reajuste de prego, optamos pela ado



do   limite   inferior,   chegando   ao   seguinte   valor  para  fins   de   locaticios,   no  valor  final

arredondado de:

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

RNP:  150154034-3

®


