
1.0 - Apresentaçäo

A Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, instituída pelo Decreto Municipal
N° 4.073 de 21 de fevereiro de 2017 e sua alteração pelo Decreto Municipal N°

4.248 de 01 de fevereiro de 2018, Através de seus integrantes, vem apresentar por
meio deste, verificação do Valor de Locação de Mercado, do Imóvel abaixo
discrirninado.

- Rua Dr. Barreto, N° 343, quadra 1000, Lote 00004, Loteamento Jardim Aeroporto
Pitangueira, situado na cidade de Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.701-310. Cujo
terreno onde foi edificado possui uma área total de 1.000,00 metros quadrados.

Data da vistoria: 14 de Agosto de 2018

1.1 - Solicitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, situada na Praça Joäo Thiago dos
Santos, S/N, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000.

1.2 - Proprietário

M&S PATRIMONIAL,com sede na Rua Dr. Barreto, NE. 00343, Loteamento Jardim
Aeroporto, Cluadra 1000, Lote 00004, Pitangueira - Portão, Lauro de Freitas - BA
CEP 42.700-000.

2.0 - Objetivoda Avaliação

Ocupação do imóvel supracitado para instalação de Órgão Público, SEDE DA
SECRETARIAMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

O 3.0 - Identificaçäo e característica do bem avaliado

Rua Dr. Barreto, N° 343, quadra 1000, Lote 00004, Loteamento Jardim Aeroporto,
Pitangueira - Portão+, situado na cidade de Lauro de Freitas- BA, CEP: 42.701-310
em um terreno com área total 1.000,00 metros quadrados.

De modo geral, o imóvel citado está em bom estado de conservação.

O imóvel aqui proposto soma um total de 317,00 (trezentos e dezessete) metros
quadrados de área varrida.

4.0 - Indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s)



A avaliação do imóvel foi executada utilizando o Mètodo da Comparação de Dados
de Mercado, de acordo com a norma de avaliação de imóveis urbanos, NBR 14.653-
2 da ABNT. Foi empregada uma amostra com elementos semelhantes, situados em

zona de características afins, colhidos em imobiliárias locais, de imóveis ofertados
ao mercado através de anúncios em jornais de grande circulaçäo, sites
especializados e placas afixadas em imóveis.

Esta pesquisa foi realizada no mãs de agosto de 2018.

5.0 - Diagnóstico de Mercado

Seguem abaixo os valores de mercado coletados, conforme pesquisa de imóveis
para locação no entorno do imóvel, tendo com área pesquisada um raio de 400
metros de distäncia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;

Desempenho do mercado: NORMAL;

Número de ofertas: NORMAL;

Absorção pelo Mercado: LENTA

6.0- Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados através de um tratamento estatistico, visando encontrar um

modelo válido equivalente, que representasse os dados da amostra.

Para a composição do cálculo, foi considerada a área total do imóvel, bem como o

seu estado de conservação, chegando então ao valor médio de mercado de R$ 29,13
(vinte e nove reais e treze centavos) por metro quadrado a R$ 33,97 (trinta e três
reais e noventa e sete centavos) por metro quadrado.

7.0 -Resultado da avaliação

O imóvel encontra-se em bom estado de conservação, situado próximo de pontos
de transporte urbano, centro comercial, fácil acesso e estacionamento exclusivo.

Para definição do valor de aluguel, tomamos como base o valor médio de mercado
por metro quadraqlgg('($0 \ 1
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(R$29,13+R$33,97) / 2 = R$31,55 (Trinta e um reais e cinquenta centavos) por metro
quadrado.

Sendo, R$31,55 x 317,00m2 = R$ 10.001,35 então,

A Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, instituída pelo Decreto Municipal
N° 4.073 de 21 de fevereiro de 2017 e sua alteração pelo Decreto Municipal N°

4.248 de 01 de fevereiro de 2018, indico, com fulcro nos dados acima relatados, o

valor total para locação mensal do imóvel de R$ 10.001,35 (Dez mil e um reais e

trinta e cinco centavos).

8.0 Encerramento

Vai o presente Laudo de Avaliaçäo de Imóvel Urbano digitado em04 (quatro) laudas
escritas de um só lado, todas rubricadas, e a última datada e assinada.

Lauro de Freitas, 20 de Agosto de 2018.

Sidiqald; a Silva Bacelar
Presidente da Comissão

(CREA-BA - 050242405-2)

Eliana Santos souza
Membro da Comissão

(CREA-BA - 59461)

MarÍlia Ferreira de Soura
Membro da Comissão

(CREA-BA -44252)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - COAl

F TOS 01:

DESCRIÇÃO: RUA DE ACESSO E FRENTE DO IMÓVEL

FOTOS 02:

DE5CRIÇÃO: ESTACIONAMENTO E FACHADA5 DO IMÓVEL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÄO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - COAI

FOTOS 03:

DESÊRiŠËh LATERAIS DO IMÓVEL

FOTOS 04:

DESCRIÇÄO: SALA, BANHEIRO, SALA E CORREDOR.


























































































