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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO 

Nº 054/2021 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

 

DELEGACIA REGIONALDE FISCALIZAÇÃO DE MORRINHOS 

Processo SEI: 202100004056580 
 

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 

O objetivo deste trabalho é estabelecer o valor de mercado de um imóvel com uma 

área de 285,00 m
2
, situado à Rua Coronel Cirilo, Quadra 5A, Lote 12, Centro, Caldas Novas - 

GO. 

 

3. FINALIDADE DO LAUDO 

 

Avaliação para locação mensal. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO 

 

Imóvel comercial edificado, localizado à Rua Coronel Cirilo, Quadra 5A, Lote 12, 

Centro, Caldas Novas - GO, em região com infraestrutura urbana completa, alto índice de 

área edificada, nível socioeconômico e fator residencial / comercial alto. Terreno com 

desnível, formato irregular.  

 

 

5. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO 

 

Não consta nos autos. 

 

 

6. NORMAS OBSERVADAS NAS AVALIAÇÕES 

 

As   normas   utilizadas   na   elaboração   deste laudo   estão    abaixo   relacionadas.  

A classificação do laudo quanto à fundamentação e precisão são orientadas pelas normas da 

ABNT: 

• NBR – 14653-1:2019 – Avaliações de Bens – Parte 1 – Procedimentos Gerais – 

ABNT –Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

• NBR – 14653-2:2011 – Avaliações de Bens – Parte 2 – Imóveis Urbanos – ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

• NBR – 12721:2006 – Avaliação de Custos Unitários de Construção para Incorporação 

Imobiliária e outras Disposições para Condomínios Edilícios – ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 
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7. METODOLOGIA 
 

A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem avaliado, da 

finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas 

no mercado. A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nas partes que 

compõem a NBR 14653, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio 

de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor. 

Conforme estabelecido na NBR-14653 da ABNT, os métodos para identificar o valor 

de um bem, de seus frutos e direitos, são os seguintes: 

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 

 Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos 
elementos comparáveis, constituintes da amostra. 

Método Involutivo 

 Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, 
baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético 

empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do 

mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e 

comercialização do produto. 

Método da renda 

 Identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida 

prevista, considerando-se, cenários viáveis. 

Método Evolutivo 

 Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso, a 
finalidade seja a identificação do valor de mercado deve ser considerado o fator de 

comercialização. 

 
Método da Quantificação de Custo 

 Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos a 

partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. 

 
 

7.1.  MÉTODO UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

Dentre os métodos de avaliação determinados pela Norma Brasileira -NBR 

14.653:2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, adotaremos o MÉTODO 

COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO. Para saneamento dos dados 

coletados foi utilizado o “Tratamento por Fatores de Homogeneização”. Neste tratamento, 

aplicável ao método comparativo de dados de mercado, é admitida a priori, a validade da 

existência de relações fixas entre os atributos específicos e os respectivos preços. Para isso, 

são utilizados fatores de homogeneização que reflitam, em termos relativos, o comportamento 

do mercado com determinada abrangência espacial e temporal (ABNT NBR 14.653-3:2004, 

pág. 32). A utilização dessa metodologia se deve, por entendermos ser a que melhor reflita a 
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realidade do mercado imobiliário para o objeto em questão, e o uso da Homogeneização por 

Fatores por não dispor de dados de mercado em abundância. 

 

 

8. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES 
 

 Todos as salas pesquisadas estão situadas no Shopping Tropical, no município de 

Caldas Novas; 
 

 Os dados de mercado foram levantados nos últimos 30 dias; 

 

 Algumas paredes do avaliando apresentam sinais de infiltrações; 
 

 Por se tratar de uma renovação de contrato de aluguel, pressupõe-se que a 

manutenção devida é do locatário, portanto o imóvel deveria encontrar-se em 

bom estado de conservação. Cabe ao gestor do contrato verificar as 

responsabilidades devidas; 
 

 Área utilizada no laudo de acordo com o anexo no SEI: “Documentos 

(000021256740)”. 

 

 

9. VALIDADE DO LAUDO 
 

O valor de determinado bem sofre continuamente a influência de fatores 

macroeconômicos, cambiais, sócio mercadológicos, políticos ou quaisquer outros, próprios da 

evolução ou involução de valores imobiliários. Os valores aqui apresentados referem-se a um 

determinado momento e, sendo assim, a sua validade é para a data de sua elaboração. Porém, 

permanecendo as condições do momento da elaboração do laudo, nas quais não se observam 

mudanças significativas na conjuntura do mercado, o valor da avaliação pode permanecer 

conforme juízo do interessado. Quanto maior o tempo transcorrido desde a data de sua 

elaboração, maior será a necessidade de uma nova avaliação. 

Conforme Lei Estadual Nº 17.545, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, e aqui transcrito 

seu artigo 16, o laudo terá validade por 6 meses, devendo ser observado o citado acima: 
 

“LEI Nº 17.545, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. Dispõe sobre a regularização de 

ocupação de imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás e dá outras providências. Art. 

16. O preço mínimo para venda será fixado em avaliação a ser elaborada pelo órgão ou 

entidade estadual competente, de acordo com as normas estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas -ABNT-, válida por 6 (seis) meses.” 
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10. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 
 

10.1. IMAGEM DE SATÉLITE (Fonte: Google Earth) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10.2. LOCALIZAÇÃO 
 

Imóvel localizado à Rua Coronel Cirilo, Quadra 5A, Lote 12, Centro, Sala T2, 

Shopping Trocipal, CEP: 75.690-000, Caldas Novas - GO. 
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10.3. CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIANDO 
 

Região: Localiza-se em região com infraestrutura urbana completa, composta 

por rede de água tratada, rede de esgoto, rede de telefone, iluminação pública, asfalto, 

meio fio, rede elétrica, telefônica e coleta regular de lixo. Tem alto índice de área 

edificada, nível sócio econômico e fator residencial / comercial alto. 
  

Imóvel: Área de 285,00 m², terreno com desnível e formato irregular. 
 

Benfeitorias: O imóvel comercial composto por salas comerciais dentro de um 

shopping, sendo: 01(uma) Sala de Espera/Recepção, 01(uma) Sala de Espera/Estar, 

01(uma) Sala de Chefia, 01(uma) Sala de Protocolo, 01(uma) Sala do Delegado, 

01(uma) Sala de Apoio, 01(uma) Sala de Reunião, 01(uma) Sala de TI, 01(uma) Sala 

para Arquivo, 01(uma) Sala de Auditor, 01(uma) Sala de Supervisão, 01(uma) Sala de 

Assessoria, 02(dois) Banheiros e 1(uma) Copa/Cozinha.  Padrão de Construção 

Normal e o estado de conservação entre regular e reparos simples. Idade aparente de 

10(dez) anos. O imóvel possui as seguintes características: 
 

 Estrutura de concreto armado; 

 Instalações elétricas, telefônicas e de informática; 

 Piso em revestimento cerâmico e granito; 

 Teto em Laje de piso; 

 Portas de vidro e portas em esquadria naval; 

 Divisórias em esquadria naval e vidro; 

 Revestimento cerâmico meia parede nos banheiros; 

 Janelas de vidro com esquadrias metálicas; 

 Pintura PVA lisa. 

 

 

11. DATA DA VISTORIA 
 

Data: 22/06/2021. 

 

 

12. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 
 

O mercado imobiliário se encontra um pouco recessivo, aparentemente sem destaque, 

com nível de ofertas no segmento aparentemente alto e liquidez provavelmente baixa. Vale 

ressaltar que a situação econômica atual assim como a do mercado de imóveis está sofrendo 

influência negativa com a paralisação da maioria das atividades comerciais e a reclusão 

social, devido à pandemia que assola o país. 

 

 

 

 

13. PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DE DADOS 
 

Com o intuito de conferir ao trabalho o nível de rigor desejado/possível tendo em vista 

as características do imóvel avaliando, utilizamos na presente avaliação a metodologia 

clássica com homogeneização das fontes realizada por tratamento de fatores e posterior 

análise estatística dos resultados homogeneizados. Esta homogeneização consta de um 
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tratamento técnico dos preços observados, que busca corrigir mediante aplicação de 

coeficiente ou transformações matemáticas e os do bem avaliando. Procuramos direcionar a 

pesquisa de dados da amostra para imóveis os mais similares possíveis com o avaliando com 

o objetivo de obter da amostra representativa para explicar o comportamento do mercado 

onde o imóvel avaliando se encontra. Os fatores utilizados na correção foram: área, fonte, 

localização, acabamento e estado de conservação. 

O processo de homogeneização é o produto dos fatores pelos preços observados dos 

dados de mercado. Os fatores de homogeneização devem apresentar, para cada tipologia, os 

seus critérios de apuração e respectivos campos de aplicação, bem como a abrangência 

regional e temporal. 

 

 

14. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

 Grau de Fundamentação: O presente laudo de avaliação tem Grau de 

Fundamentação I de acordo com classificação descrita na NBR 14653-2 e planilha 

está em anexo. 
 

 Grau de Precisão: de acordo com a NBR 14653, foi obtido o Grau III de precisão do 

imóvel, sendo a amplitude total do intervalo de confiança em torno da estimativa de 

tendência central igual a 18,27 %. 

 

 
 

15. CALCULO DO VALOR TOTAL PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL 

 

 
 

 

 

16. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, o valor de locação mensal do imóvel localizado à rua Coronel 

Cirilo, qd. 5A, lt. 12, Centro, Sala T2, Shopping Trocipal, Caldas Novas - GO, com área de 

285,00 m² está avaliado, tendo como referência a presente data em: 
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Sendo que a base adotada para sua determinação foi o valor de mercado, com análises 

de acordo com aspectos de localização, área, especificações e infraestrutura. Salienta-se que, 

o valor encontrado de avaliação reflete seu preço mercadológico na data ponderada. 

 

 

 

17. CONSIDERAÇÕES 
 

 Não faz parte deste trabalho a análise pormenorizada da documentação do imóvel. 
Para efeito desta avaliação, considerou-se o imóvel livre de hipotecas, arrestos, 

usufruto, penhores e quaisquer ônus ou problemas que impeçam sua utilização ou livre 

comercialização; 
 

 O avaliador não tem no presente, nem comtempla para o futuro, interesse algum no 
bem objeto desta avaliação, não tem nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria 

envolvida neste laudo e tampouco dela aufere qualquer vantagem; 
 

 As informações prestadas por terceiros foram tomadas como verdadeiras, confiáveis e 

de boa fé; 

 

 Algumas paredes do avaliando apresentam sinais de infiltrações; 

 

 Por se tratar de uma renovação de contrato de aluguel, pressupõe-se que a 

manutenção devida é do locatário, portanto o imóvel deveria encontrar-se em 

bom estado de conservação. Cabe ao gestor do contrato verificar as 

responsabilidades devidas; 

 

 

 Área utilizada no laudo de acordo com o anexo no SEI: “Documentos 

(000021256740)”; 
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 O valor encontrado neste laudo representa uma situação única e particular, inserida no 

contexto do presente momento da elaboração. Recomenda-se não utilizá-lo como 

subsídio para negociações na ocorrência de fatos extraordinários que possam 

influenciar no valor de mercado. 
 

 

18. ANEXOS: 

 

 

 Anexo I: Quadro de dados de mercado; 

 Anexo II: Tabelas de Fundamentação; 

 Anexo III: Relatório Fotográfico do Imóvel Avaliando; 

 Anexo IV: Relatório Fotográfico dos Imóveis Pesquisados (Dados de Mercado); 

 Anexo V: Planta baixa do imóvel. 

 

 

 

Goiânia, 07 de julho de 2021. 

 

 

 

 

  

 

Engº Civil Eduardo de Melo Ferreira 

CREA 10.060/D-GO 
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ANEXO I: QUADRADO DE DADOS DE MERCADO 

 

 

 

 

QUADRO DE HOMOGENEIZAÇÃO 
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FATOR FONTE – Redução/desconto de 0% a 20% sobre o valor ofertado;  

(Manual de Avaliações de Imóveis do Patrimônio da União – setembro/2018, pg. 33, item 

11.5.9 - I). 

 

FATOR ÁREA – Fator de homogeneização e equivalência de valores de áreas diferentes, 

seguindo a regra inversamente proporcional: maior a área, menor o valor por m²; menor a 

área, maior valor por m². 

Para diferença inferior a 30% Fa = (Área da pesquisa / Área do avaliando)^0,25 

Para diferença superior a 30% Fa = (Área da pesquisa / Área do avaliando) ^0,125 
(Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações” (2008), pg. 19, letra c) 

 

FATOR LOCALIZAÇÃO– É homogeneização de áreas em locais diferentes. Utiliza 

preferencialmente locais de classificação geoeconômica similar, em local e zoneamento. 

“Nas cidades onde não haja este cadastro (Índices Municipais), o avaliador terá de se valer do 

bom senso e conhecimento local, orientado pela sua sensibilidade em relação à proporção 

entre um logradouro e outro no que tange à sua força comercial de venda.”  
(Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações” (2008), pg. 19, letra a). 

 

Não se dispõe em Goiás, no momento, de índices publicados por entidades técnicas 

regionais reconhecidas que tornem possíveis a aplicação do fator de localização de maneira 

fundamentada. 

 

FATOR DE ACABAMENTO – é o fator que permite ao avaliador comparar os diferentes 

padrões de acabamento do imóvel pesquisado em relação ao imóvel avaliando ou imóvel 

paradigma. No método comparativo do custo de reprodução, o acabamento é considerado na 

seleção do Custo Unitário Básico; 
(Manual de Avaliações de Imóveis do Patrimônio da União – setembro/2018, pg. 33, item 11.5.9 - I) 

 

 

FATOR DE DEPRECIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL (CONSERVAÇÃO) – Para 

ajustamento do atributo poderão ser calculados os índices de depreciação, preferencialmente 

pelo Critério de Ross-Heidecke, verificando a relação entre os índices do elemento avaliando 

e dos pesquisados. 
(Manual de Avaliações de Imóveis do Patrimônio da União – setembro/2018, pg. 33, item 11.5.9 - I) 
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MEDIDAS DE VARIABILIDADE E TENDÊNCIA CENTRAL 
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 ANEXO II: Tabela de Fundamentação e Precisão– NBR 14653-2 
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Anexo III: Relatório Fotográfico do Imóvel Avaliando 
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Anexo IV: Relatório Fotográfico das Pesquisas 

01 

 

02 

 
 

03 

 

04 

 
05 

 

06 
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Anexo V: Planta Baixa do Imóvel 

 

 


