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Laudo de Avaliação de Aluguel

Laudo de avaliaçáo de um imóvel para efeito de locação, solicitado pela Secretaria

Municipal de Assistência Social de Juruti, Estado do Pará.

Conclusão

Após vistoria e considerando o estado em que o imóvel se encontra, bem como a

sua conservação (ConÍorme Relatório em Anexo), principalmente levando-se em conta
a finalidade para qual o imóvel está sendo locado, estipula-se o valor locativo do imóvel
em questáo: R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) por mês.

OBS.: Na composição para deÍiniçâo do custo locativo de um imóvel é levado em

consideraçáo um estudo de mercado, localização do imóvel e seu estado de

conservaÉo, importante ressaltar também que, os impostos gerados para cobrança são

de extrema responsabilidade do proprietário.

Juruü-Pá, 04 de janeiro de 2022

RAUOS OA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA N.. 04í835996-2

Finalidade do Laudo

O presente laudo tem por finalidade apurar o valor de mercado do aluguel de um

imóvel residencial para fins de funcionamento da Casa de Apoio em Santarém-pá.

ldentiÍicação do lmóvel

. PROPRIETÁRIO: Arlindo Corrêa da Silva

. TIPO: lmóvel Residencial.

. ENDEREÇQ: Travessa 7 de setembro, número 532, bairro Aldeia.

Rua Firmino Guimarães, Ne12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000

E-mail: olaneiamento@iuruti.oa.qov.br
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I - TNTRODUçÃO

De acordo com a Lei Federal no. 5194 de 24 de dezembro de 1966,
art.70., c

'A AVALAÇÃO DE IMOVE|S E PRIVAT|VA DO ENGENHEIRO, DO
ARQUITETO E DO AGRÔNOMO E DE PREFERÊNCIA,
ESPECIALIZADA NA TECNlCA DA ENGENHARIA DE
AVALTAÇOES E PERíClAS, TNSCRITOS NO CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOI\íIA - CREA."

LAUDO DE AVALAçÃO DE UM IMÓVEL, SITO
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO NÚMERO 532
BAIRRO ALDEIA, FRENTE PRINCIPAL, ONDE
SE ENCONTRA UM IMOVEL DE PROPRIEDADE
DE ARLINDO CORRÊA OA SILVA NA CIDADE
DE SANTARÉM ESTADO DO PARÁ.
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Esta avaliação foi solicitada pela Prefêitura Municipal de Juruti-pá.

PRELIMINARES:

Autor da avaliação: Engênhêiro Civil JONESMAR RAMOS DA SILVA.

CREA: 041835996-2/AM.

2. SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Juruti-pá.

3. PRoPRIETÁR|O DO LOTE: Arlindo corrêa da Silva.

4. OBJETO DA AVALhÇÃO:

4.1 Tipo do Bem:

Um lmóvel residencial.

4.2 Descrição Sumária do Bem:

Tratase da avaliação de um imóvel residencial térreo, localizado na
cidade de Santarém, composto de um terreno ediÍicado com uma residência.

O imóve| está situado à TRAVESSA 7 DE SETEMBRO NÚMERO 532
BAIRRO SANTA ALDEIA, cadastrado na Prefeitura Municipal de Santarém -

PA, pelo logradouro principal, CEP: 68005590. O imóvel é composto de uma
edificação térrea com I .800m'? de área total construída.

4.3 Ocupante do imóvel:

4.4 Tipo de ocupação:

O imóvel está ocupado pelo Sr. Arlindo Corrêa da Silva.

5 FINALIDADE DO LAUDO TÉCNICO:

Determinação do valor de mercado.
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Determinação do valor de mercado, trata-se da avaliaçáo do imóvel total,
onde nossa determinação maior é o interesse a procura do valor de mercado,
que por premissa, é o que sofre influência dos agentes econômicos e da lei

da oferta e da procura.

A vistoria "in loco" deste imóvel, foi tomada como pressupostos os agentes
influenciadores no desenvolvimento do trabalho e na convicção de valor do bem:

Considerando no contexto em que está inserido o empreendimento; quanto
a sua localizaçáo, a predominância de uso da regiáo, a disponibilidade de
serviço, os equipamentos comunitários existentes nas proximidades, assim
como os atributos do imóvel, tais como: suas características físicas e de
topografia.

Foram levados em conta, a informação prestada pelo proprietário quanto à

propriedade do imóvel e aquelas fornecidas por terceiros como de boa-fé,
portanto confiáveis, de forma que se estabeleça o grau de detalhamento das
atividades básicas, o nível de precisão compatível e as demais circunstâncias
que podem influir no valor do imóvel.

Da individ ualizaçáo deste bem, houve a necessidade de se fazer o
levantamento do imóvel, com o objetivo de nos fornecer elementos necessários
para efeito de cálculos e os registros necessários em cartório.

Com a documentaçâo obtida através do cartório de imóveis, requerido pela

finalidade da avaliação, propiciando assim os elementos que influem na

determinação do valor e englobando a totalidade do bem.

7.í - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:

Certidão negativa de natureza não tributária, certidão do terreno e IPTU.

8 IDENTIFICAçÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIANDO:

8.1 . Vistoria.

A vistoria deste imóvel se deu em 0410112022, na cidade de Santarém -
Pará.

8.2. Caracterização da Região.

Trata-se de uma região consolidada, com movimento intenso, sendo a
travessa 7 de setembro, uma das vias de maior fluxo naquela localidade,

sendo um bairro composto de edificações comerciais e residências. A região é
provida de infraestrutura, tais como: Rede de distribuição de água, telefonia fixa,
pavimentaçâo rígida (asfalto), sinalização vertical e horizontal, drenagem pluvial
superficial e profunda. O bairro também é atendido pelos serviços públicos:
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Hospital municipale posto de saúde, serviços de água potável, quartel policiale
escolas.
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8.3. Caracterização do imóvel:

8.3.1. lmóvel 0í (terreno).

O terreno com área de 1.800 metros quadrados medindo 40,00 metros; ao
Oeste com Plácido de Tal, medindo 45,00 metros; a Leste com a Travessa 7 de
Setembro, medindo 45,00 metros e ao Norte Felícia Maria de Jesus / dos Santos,
medindo 40,00 metros, como consta no recibo de compra e venda.

A topografia do terreno em relação ao logradouro é plano e situa-se acima
do nível do greide da rua, localizado na cidade de Santarém, com formato
regular.

O solo é do tipo arenoso, alto e seco, não tendo sido estudado o subsolo.
O terreno (imóve!) encontra-se ocupado pelo proprietário. Este terreno possui
uma edificação térrea concluída, contando com uma garagem, uma varanda,
corredor interno e externo, uma suíte, um quarto, um banheiro social, sala,
cozinha, área de serviço e quintal, todos em conclusão.

8.3.3. lmóvel (edificação).

A edifica,ção existente no terreno, do presente trabalho de avaliação,
constitui-se: UMA EDIFICAçÃO fÉnnEA, em alvenaria de tijolos cerâmico
constituído com infra e estrutura em concreto armado, cobertura em estrutura de
madeira e telhas fibrocimento; com um suíte um quarto, um banheiro social, sala,
cozinha e área de serviço, todos em fase de conclusão, o piso e todo revestido
em cerâmica de tipo A, paredes rebocadas e pintadas, instalaçÕes elétricas
aparentes com condições de funcionamento, contém forro de madeira, a
cobertura é em' estrutura de madeira e telhas de fibrocimento em boas
condições.

O estado de conservação geral do imóvel é regular, e sua idade aparente
é de aproximadamente 40 anos, apresenta alguns problemas de infiltrações e
estruturais aparentes na alvenaria como fissuras, o imóvel possui um total de
área construída de 145,61 metros quadrados.

9 DIAGNOSTICO DO MERCADO:

O mercado imobiliário em Santarém, oeste do Pará, apesar da crise
econômica nacional do setor, vem obtendo bons resultados em lançamentos
de imóveis noríos e usados. Mas direcionando a imóveis usados, é possível
perceber uma grande,quantidqde deles em ofeÉa.

O bem avaliado em questão encontra-se Iocalizado à travessa 7 de
setembro, bairro aldeia perímetro onde a construção na região e de influência
do tipo residencial, e com um padrão médio de construção. O mercado
imobiliário nesta região encontra-se estável, mas com boas perspectivas de
transações de imóveis, sobretudo por se tratar de uma área onde se
encontram edificações mais viáveis economicamente.
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Com relação à influência de mercado, podemos levar em consideração
à existência de alguns fatores extrínsecos, que estiio ligados diretamente a
valorização do bem. Constatou€e que a compra e venda de imóveis têm
apresentado velocidade média de nêgociação de I a 4 meses, ou seja, levam
em média êntre um a quatÍo meses do momento êm que são colocados no
mercado ao momento em que são eíetivamente negociados bem como soÍrem
deságio médio de 5% (cinco por cento), ou seja, o valor dê negociação é, em
média, 5% menor do quê o valor inicialmente desejado ou pedido pelo bem.

Na inexistência de estudos específicos com o mesmo objetivo, adotar-se-á
as consideraçÕes acima descritas.

9.1. Liquidez:

De acordo com a pesquisa de mercado, verificou-se que a venda ou
transações imobiliárias de imóveis, apresentam uma LIQUIDEZ MEDIA de
negociação pana a sua efetivação.

1O TNDTCAÇÃO DO(S) MÉTODOS(S) E PROCEDIMENTO(S)
UTTLTZADO(S):

Utilizamos para o pÍesente trabalho o método EVOLUTIVO, sendo o
MÉTODO COilPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, para o terreno
e o ttÉloDo DE QUANTIFICAçÃo DE CUSTOS para a benfeitoria.

As metodologias aplicadas obedecem a NBR 14.653. Partes 1 e 2 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. As amostras que foram
escolhidas no mercado local, em função basicamente, tanto da sua
localização, quanto pelas suas características observadas.

Na coleta de dados, nos foi oÍertado 03 amostras, o que nos possibilitou
chegar ao custo uniúário básico provável do terreno, como veremos a seguir.
Procuramos oo imóveis que mais se assemelhassem ao bem avaliado de
forma a buscar o maior grau de fundamentação possível.

Dentre os valores de pesquisa, foram adotados os seguintes
tratamêntos, com a finalidade de homogeneizá-los e torná-los o mais
semelhante poosível, das ofertas dos imóveis pesquisados.

,11 PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DOS DADOS:

A pesquisa de nrercado da amostra contempla dados recentes obtidos no
período de 0410112022 à 0410'112022.

Amostra: Buscamos uma amostra com 03 dados.

Do terreno:

Para execução do cálculo avaliatório do têrreno, foi utilizado o MÉTODO
COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, para tanto foram
considerados os terrenos ofertados na mesma região geográfica e econômica,
do mesmo zoneamento urbano, do bem avaliando e através de "PESQUISA DE
VALORES", foram coletadas 3 amostras, o que nos possibilitou chegar ao custo
unitário básico provável do terreno, como veremos a seguir: Dentre os valores
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da pesquisa, foram adotados os seguintes tratamentos com a finalidade de
homogeneizá-los e torná-lo o mais semelhante possível, das ofertas dos imóveis
pesquisados.

1í.1- Redução para o prêço de 5% (cinco por cento) no preço decorrente da
elasticidade das ofertas, considerando a super. Estimativa do vendedor.

A partir da "PESQUISA DE VALORES", foram adotados os seguintes

tratamentos nas ofertas dos bens pesquisados.

Calculando o valor do metro quadrado dos terrenos, procedeu-se a média
aritmética dos unitários. Em seguida eliminam-se os elementos com valores 30%
acima e 30% abaixo da média, determinando-se assim com os valores restantes,
uma nova média, denominada SANEADA, caso exista é a que deve representar o
novo valor unitário básico provável, procurado.

Adotaram-se as seguintes fórmulas para estes cálculos

Para a média aritmética
Ma = média aritmética.
So = somatório das ofertas
N = número de ofertas.

Ma = R$ 900,00 + R$ 1.000,00 + R$ 800,00/3 = R$ 900,00

Ma = R$ 9@,00

I = índice de Heidecke

Obtido o fator K, da tabela de Ross - Heidecke, o percentual de depreciação
física a aplicar resulta da fórmula:

d = 100 - K
100

Como o imóvel apresenta uma idade aparente de 40 anos e seu estado de
conservaçáo é regular, conforme observado é indicado na tabela de Ross -
Heidecke, o fator de depreciação física; "K" a ser considerado e igual a 33,8 de
onde d = l.

8

d = 100 - 33,8

Ma = So/n, onde.

+ 30% = R$ 3.100,00
MA = RS 900,00
- 30o/o = RS 2.900,00

Para se calcular o índice Heidecke, é necessário se conhecer a idade em
percentual da vida útil provável e o estado de conservação do imóvel.
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d = 0,662

Vedf=VmxAcxl Vm = R$ 900,00/m'
Ac = 145,00 m'
I = 0,662

Vedf = RS 900,00 x 145,61 x 0,662

Vedf= R$ 13í.049,00

OBS: E importante ressaltar que o custo de reprodução, é aquele que se gastaria
para executar uma obra igual à avaliada.

Diferentemente do custo de mercado, que é o que se obteria na venda, e
que pode estar acima ou abaixo do custo de reprodução, dependendo das
características mercadológicas do momento.

Para avaliação do imóvel foram calculados:

1 . Valor do terreno

O elemento no1 é discrepante na amostra da "PESQUISA DE VALORES".
Retirando-se esses elementos e procedendo-se da mesma forma apresentada
(media Saneada), até que náo haja elementos discrepantes, temos:

Ma = R$ t 10,00 + R$ 130,00 + R$ 90,00/3 = R$ I 10,00
Ma = R$ 110,00

Ma = R$ 1'10,00 (preço por metrc quadrado do terreno)

1.359,01m2 x R$ 110,00 = R$ 149.490,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil,
quatrocentos

e Noventa Reais).

2. Yalor da edificação

Área da edificaçâo Aedf = í.359,01 m'?

Valor do m'da construção janeiÍo12022 Santarém-Pa. R$ = 145,6í

lndice de Heidecke K = 33,8

VALOR TOTAL DO IMOVEL (vaior d«r terÍeno + valor da edificação)

V totat = R$ í49.490,00 + R$ 13,t.049,00

9



ú'\í
q-
C

tu

N

*L.11ÂP
\'y*

V total = R$ 280.490,00

VALOR TOTAL DO IMOVEL = R$ 280.490,00 (Duzentos e Oitenta Mil,
Quatrocentos e Noventa Reais).

12 - NíVEL DE PRECTSÃO Ol AVALAÇÃO:

O níve! de precisão da avaliação é indicado de acordo com a
classificação da Nbrma Técnica g egqqele_c_e _t1êg níveis: AVALIAçÃO Oe
pRECtSÃó RIcOROSA, AVALTAçÃO DE PREcISÃO NORMAL E AVALIAçÃO
EXPEDITA. Esses três níveis estão condicionados a quantidade, a

confiabilidade e ao tratamento dos elementos pesquisados.

Desta forma, na presente avaliação usamos o nívet "AVALIAçÃO Og
PRECISÃO NORMAL".

13 . VALOR FINAL DO IMÓVEL

Este laudo foi encerrado às í4h 42min do dia í4 de janeiro de 2022 e
estão digitadas em í0 (dez) folhas, todas rubricadas, sendo está a última
datada e assinada.

Avalio o imóvel acima descrito em: R$ 280.490,00 (Duzentos e Oitenta Mil,
Quatrocentos e Noventa Reais).

Juruti, 04 de janeiro de2022.

JONESMAR RAMOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANçA
AUDTTOR E PERITO DA CONSTRUçAO CIVIL

CREA:041835996-2
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