
LO - Apresentaçäo

A Eomissão Municipal ce Avalia ao de Irnovem, mstituida pela Decreto Manuipal
N " 4 322. de 19 de seternbro de 2018, Atraves de seus mteg,rantoy vem

apresentar por meio deste, venficaçao do Valor de Locaçao de Mercado, do

Imovel abaixo discriminado

Rua Romulo de Brito, s/n, centro. situado na adade de Lauro de Freitas/BA. Of P

42 702 690 Cujo terreno onde foi edihtado o empreendimento, possui uma awa

total de 653.00 metros quadrados

1.1 - Solicitante

PREFEITURAMUNICIPALDE LAURO DE FREITAS. situada na Praça João Thiago dos

Santos. 5/N, Centro. Lauro de ireltas - BA, CEP: 42 700-000.

1.2 - Proprietário

RENATO DOS SANTOS FERREIRA, br asileiro, viuva. portador do CPF, 000 631 425

20 e portador do RG 00198936/1 osidente domicibado na Averuda Adem.n de

Barro nr 222 apartamento 101 On±na LEP 40 170 110 Salvador/BA

2.0 - Objetivo da Avaliação

Deupado do imovei suprateado paa maakina de Õrgäo Pubhco SEDE DO

POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS.

3.0 - Identificação e característica do bem avaliado

com trente para a Rua Rornulo de Dato, s/n. Centro. Lauro de Freitas;BA, El P

42 702-690. Com um terreno com ama total de 653.00 metros quadrados

De modo geraL as salas do trnovd citaco evao er, bom estado de conwrvacao

O smove aque proposto toma em toDI de 537,00 (Cluinhentos e inra e wo
!

metros quadrados de area varnda

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



A avahação do imóvel for executada utilizando o Metodo da Comparação de Dados

de Mercado, de acordo com a norma de avalial;ho de imoven urbanos, NBR

M.655 2 da ABNT. For empregada uma an,oma com elementos -emelhantes,

situados em zona de caracteristicas afins, colhidos em imobaarias locar>, de

imovels ofertados ao mercado atravès de anúncios em jornais de grande

circulação, sites especializados e placas afixadas em imóveis.

Est a p quea foi realzada no rnos de ma:o de 2019

5.0 - Diagnòstico de Mercado

Seguem abaixo os valores de mercado coletados, conforme pesquisa de imovels

para locação no entorno do imovet tendo com area pesaussada um raio de 400

rneues de d stãocia do bem aquë avahado

O liquide: LIOUIDEZ NORMAI

Desempenho do mercado NORMAL;

Núnoni de ofertas: NORMAL

Ab nw pdo Mercado Lí NTA

6.0 - Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetandos anave de om tratamento maanstaa, visando encontrar

roodeh oledo ecuvah e om roomsentasse os dados da amostra

Para a composiçäo do cakulo, foi considerada a area construida do imovet bem
como o seu estado de conservação, chegando então ao valor medio de mercado
de R$ 28,33 (tanta e um ream e tanta e uës centavos) por metro quadrado a RS

3039 (trinta e seis reais e quarenta e sete e noventa centavos) por roetro

7.0 - Resultado da avaliação

o im vel encontrase ern born estado de conservação, stuado pu amo de pontos
de transporteurbano, Me d acesso, estacionamento,

por m re quadrado




































































