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Objeto e ressalvas 

nsultona Técnica A alia _ EH 
CREA . v çoes . Perícias 

- SP N° 060.059.421.3 
E-mail: jorge@ouvidor.net 

O presente laudo de avaliação tem por objeto d t . 
e ermmar o atual valor de mercado da 

Priedade da CAC CC - Cooperativa A · 1 d . 
pro . _ gnco a e Cot1a - Cooperativa Central em Liquidação 
que compreende as rnstalaçoes de beneficiamento d f , . 

e ca e, situada em Assaí - PR O imóvel 
localizado à Av. Industrial, 455 tem matrícula nº 3 222 C rt, . d . , . 

. no a ono e Registro de lmove1s de 
Assai, cuja cópia constitui o Anexo I do trabalho. 

A propriedade está locada à Integrada Cooperativa Agroindustrial , conforme Contrato de 

Locação Comercial firmado em 01 .07.1998 e Segundo Termo Aditivo em 18.11 .2008, com cópias 
apresentadas no Anexo 11 . 

O engenheiro Jorge Osawa acompanhou a vistoria realizada no dia 17.06.2011 , prestando as 

informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho. 

O escopo deste trabalho não incluiu o exame da titulação e situação legal do imóvel, da 

determinação das divisas, confrontações e dimensões da área avalianda e, nem tampouco, da 

verificação de débitos ou ônus de qualquer natureza. Destaca-se, todavia, a existência de 

registro de Mandado de Penhora a favor do Banco Real de Investimentos SA - (REG. 005/3.222), 

conforme se verifica na cópia da matrícula do imóvel - Anexo 1. 

Todas as condições limitativas impostas pela metodologia empregada que afetam as análises, 

opiniões e consequentes conclusões, são apresentadas no corpo do presente. 

o signatário inspecionou pessoalmente a propriedade avalianda, sendo o único responsável 

pelas análises e respectivas conclusões. 
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2, 
Vistoria 

2_1. Caracterização da região 

Assai tem origem na década de 1930 
. ' quando se principiou 

origem Japonesa, no local onde hoie s ·t o assentamento de agricultores de 
• • • J e s, ua a sede do muni . . 

companhia Ferrov,aria São Paulo _ P . . . . c,p,o. Com a chegada dos trilhos da 
. arana, o inicio do pia f d - . 

companhia de colonização de orig . A • n 'º 0 algodao e o estimulo de uma 
em niponica, a cidade d - . 

acelerado, consolidado mais adiant . eu partida a um ciclo de crescimento 
e com a cafeicultura. 

Fig. 1 Mapa de localização 

Fonte: DER / PR - © 2011 

Assaí que chegou a ter com seus distritos mais de 100.000 habitantes, com o final dos ciclos do 

algodão e do café, sofreu significativa redução da população, com parte retomando para o Japão 

e, parte migrando para outras cidades, em especial Londrina. Nos últimos anos, entretanto, o 

fenômeno se encerrou, a ponto de apresentar índices positivos de crescimento. Segundo o 

Censo de 2010, a população de Assai é de pouco mais de 16.000 habitantes. 

Na atual pauta de produção agrícola do município, tem especial relevância as culturas de soja e 

trigo, secundadas pelo milho, uva e café. Merece destaque também, a existência de moderno 

Parque de indústria mecânica pesada, que gera emprego e renda para a população local. &M\ 
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2.2. 
Caracterização do imóvel 

A propriedade avalianda constituída por terreno inst 
1 

_ . 
,... . . , a açoes e equipamentos voltados ao 
.. .,neficiamento de cafe, situa-se na Avenida Industrial 455 . . . 
..,., _ , , em area da periferia da cidade de 

· com extensao de 7.006 m2 0 t . 
p.ssa1. . . ' erreno avaliando tem frente de 75 m para esse logradouro, 
sendo O 11m1te dos fundos definido pelo Ribeirão Perob . 

. . a, como apresenta de modo aproximado o 
destaque na imagem abaixo. O imóvel situa-se a cerca de 1.500 m do centro de Assai. 

fig. 2 Vista da propriedade avalianda 

Google Earth ©2011 Imagem extemporfmea, pode não representar a realidade atual. Destaque sem precisão de forma e dimensão. 

O terreno avaliando tem topografia em suave declive e foi parcialmente terraplenado de modo a 

permitir a edificação das instalações existentes. As benfeitorias de uso agroindustrial foram 

erguidas no sentido longitudinal, paralelas ao eixo da Av. Industrial, próximas a esta, como se 

verifica na imagem apresentada. As residências de madeira localizadas no fundo do imóvel têm 

mais de 50 anos de construção e foram consideradas sem valor econômico. As benfeitorias da 

propriedade estão averbadas na matrícula do imóvel. 

A região do terreno avaliando, próxima da margem do Ribeirão Peroba no limite d& p opriedade, 

tem parte da mata ciliar preservada. 

ILM\ 
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2.2. 

ENG° JORGE ANTONIO SOARES DE MOURA SEDEH 
Consultoria Técnica. Avaliaçõe. • Pericias 

CREA • SP N" 060.059.421.3 
E-mail: Jorge@ouvidor.net 

Caracterização do imóvel (continuação) 

í,.rea do terreno: Conforme a matrícula nº 3.222 do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Assai , 

· . cópia segue anexada, 0 terreno avaliando denominado "parte da área de terras da Chácara cUJ8 
Nº45", tem a extensão total de 7.006,00 m2

• Todavia, em cumprimento ao item 7.2.2. da norma 

ABNT NBR 14653-1 :2001 , cabe ressaltar que a área lançada no IPTU é de 9.215 m2 , conforme 

destacado na reprodução desse documento, apresentada abaixo . 

. Delimitação, topografia e tipo de solo: A propriedade avalianda tem seus limites preservados 

e está perfeitamente delimitada em todo perímetro por cerca de arame, bem conservada. Sua 

topografia é caracterizada por suave declividade. o solo é seco e firme, adequado aos tipos de 

construções existentes no local. 

. Serviços públicos: O imóvel avaliando dispõe de rede de energia elétrica trifásica e telefonia 

fixa. A água é retirada de poço artesiano e o esgoto recolhido em fossa séptica, existente no 

local. A Avenida Industrial não é pavimentada, tem seu leito coberto por cascalho, mas, conta 

com iluminação pública. 

. Acesso: O acesso ao imóvel avaliando se faz diretamente pela Avenida Industrial. A 

propriedade dista cerca de 1.500 m do centro da cidade. 

Fig. 3 Fac slmile do camet do IPTU 

• 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSAI _ PR 
Deo a to de ~enda 

Notificação de Lançamento 
Imposto Predial e Terrltõrlal Urbano e Taxas - 2011 

Contnbumrc 2345 r nó •1 2 
Endcrc,.o do linóvcl.· 

1 
•• 

193 Inser.; OOl .839.0 , 103 001 
' l.ac,arloum A V r 'Dl:STRIAL 

l.-0tcanrcn10: Bainn VILAS PF.DRO 
l : 17 : ] r, 

980 ll.10!! 

r;:.~:;;:=::;;;;;;-'iã..i;;;~~~~~~~L---:--:--~~- HA 

TXCONS 
Ll'Af> PUBL 

R$ 72,75 I 
RSG0.14 lt.1/~J 

R$ 0,00 o4õ~0 
TAXEXf> RS 13,98 /0]/?1 

RS 190 289~;~ TAXAS AS 146.8 7 ? · ~68 
YJlo, Ven.J ll.1 Cnn>rruc- o RS 2J9 936.69 SERVIÇOS R$ 0,00 

v h v ,~ 1 IMPOSTO , A$2151,l8 1 2.\ • " cro "'ª RS 430.2211,4' TOTAL 

ic~--.. -.. -.. "'" .. "'.:"'.:"".:"".:"" .. "" .. = .. = .. =.=.:·=.:=::=::=::=::~::~:·~-:·~-:~:~'::~~:::~~~•::~-~-·-·~-·-~~~~~~~-~~.·~.·--~~;-·:;;;;~~ .. ~.~-·~~~::::===R=S,,299,o: ~IB 
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Benfeitorias 
z.3. 

t,enfeitorias da propriedade avalianda seguem P d -
p.s _ ª rao rural de construção e têm mais de 50 

5 de idade. No galpao das máquinas de café . 
an° . • . . • por exemplo, o piso elevado foi construído com 
, buas comdas , caractenst1ca construtiva h · •t - .. 
ta . _ a mui O nao ut1hzada. Esses fatores contribuem para 

a acentuada deprec1açao do valor das construções. 

p.ssirn como se constatou diferença entre a área do terreno registrada na matrícula do imóvel e a 

tributada pela Prefeitura de Assai tamb · • . 
• em na area construida verificou-se divergência entre as 

respectivas cifras. Enquanto ª matrícula registra um total de 1.177,00 m2 de área construida, o 

f PTU tributa ª área total de 1.540,64 m2
, conforme destacado na imagem da página anterior. De 

todo modo, este trabalho considerará apenas as áreas averbadas na matrícula do imóvel, 

desconsideradas as residências de madeira, conforme a seguinte relação: 

Tabela 1. Relação das edificações 

Item Edificação 

Galpão da máquina de café 

2 Galpão de recebimento de café 

3 Galpão das tulhas 

4 Moega 

5 Escritório 

6 Cabine da balança 

7 Residências de madeira • 

Área construída total 

• Estas edificações foram consideradas sem valor econômico 

Área/ m• 

450,00 

301 ,00 

122,00 

111,00 

35,00 

9,00 

149,00 

1.177,00 

O galpão da máquina de café, segundo averbado na matrícula do imóvel, foi construído em 

1958, recebendo nesse documento a classificação de "edificação mista", isto é parte em 

alvenaria parte em madeira. Decorridos mais de 50 anos, essa configuração construtiva se 

mantém, com parte do fechamento lateral do galpão, feito por tábuas de madeira, mesmo 

material utilizado no piso da maior parte desse espaço. O galpão foi erigido com estrutura de 

concreto moldada no local, com os fechamentos laterais que foram executados em alvenaria, 

parte com emboço de massa, parte em tijolo caiado. ~ ILM \ 
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Benfeitorias (continuação) 

strutura de sustentação do telhado é de m d . 
A e ·- ª eira e ª cobertura feita por telhas onduladas de 
r,brocimento. Na reg1ao central do telhado há . 
1 ~ • um pequeno lantern1m para suprir iluminação e 
ntilaçao natural para a area do galpão onde est- . t . . 

ve ao ms aladas as maquinas de beneficiamento. 

O galpão de recebimento de caf · t · fi · 
_ _ e es a 1s1camente integrado ao galpão anterior. É uma 

nstruçao em padrao rural com est t d 
co ' ru ura e concreto moldada no local fechamento lateral em 
rvenaria com emboço de massa e p rt d . ' 

a O as e aço do tipo de enrolar. A cobertura é feita por 
telhado em duas águas com telas d fib · ' e I roc1mento sobre estrutura de madeira. O piso é de lastro 
de concreto acabado com cimentado liso. 

O galpão das tulhas de café foi construído como anexo do galpão da máquina de café (item 1 ). 

Tirando partido do desnível existente no terreno, essa construção em dois níveis também segue 

o padrão misto, com o fechamento lateral executado parte em madeira, parte em alvenaria. O 

telhado é coberto com telhas onduladas de fibrocimento sobre estrutura de madeira. O piso é 

parte em madeira, parte em cimentado liso sobre lastro de concreto. A moega foi construída 

dentro do padrão usual para esse tipo de benfeitoria, diferindo apenas pelo fato de uma lateral 

ter fechamento executado em madeira. 

O escritório foi construído em alvenaria de tijolos acabados interna e externamente com massa 

fina. A cobertura é feita por telhado em duas águas, de chapas onduladas de fibrocimento. O 

piso foi executado com lastro de concreto revestido de lajotas cerâmicas. Os caixilhos são de 

aço com vidro liso e porta de madeira. O forro é de ripado de madeira. 

A cabine da balança tem paredes de alvenaria, emassadas interna e externamente, vidraças 

com caixilhos de aço e vidros lisos, piso de lajota cerâmica sobre lastro de concreto e porta de 

aço. A cobertura é feita por telha de fibrocimento em uma água e forro de madeira. 

As residências de madeira com mais de 50 anos de idade de construção, por estarem de mal 

conservadas, foram consideradas sem valor econômico. 

O estado geral de conservação das benfeitorias vistoriadas foi considerado de regular a ruim, 

com muitas delas necessitando de reparos importantes, como apresenta 

fotográfica. 
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Padrão das benfeitorias 

Tabela 2. Padrão construtivo das edificações 

nem 1 

Area total • m2 

Padrão construtivo 

Valor unitário padrão 

Piso 

Estrutura 

Fechamento lateral 

Cobertura 

ltem2 

Area total - m' 

Padrão construtivo 

Valor unitário padrão 

Piso 

Estrutura 

Fechamento lateral 

Cobertura 

ltem3 

Área total - m2 

Padrão construtivo 

Valor unitário padrão 

Piso 

Estrutura 

Cobertura 

Galpao da máquina de café 

450,00 

galpão padrão rural 

R$ 465,30 1 m• - Custo de reprodução estimado 

elevado, de tábua, sobre estrutura de madeira / concreto 

estrutura de concreto moldada no local 

alvenaria de tijolos / madeira 

estrutura de madeira em duas águas, coberta com telhas de fibrocimento 

Galpao de recebimento de café 

301 ,00 

galpão industrial de uso geral médio 

R$ 917,13 / m'-Custo Unitário PINI de Edificações PR ABR 11 

lastro de concreto armado acabado com cimentado liso 

estrutura de concreto moldada no local 

alvenaria de tijolos com emboço de massa interna/externamente 

estrutura de madeira em duas águas, coberta com telhas de fibrocimento 

Tulhas para café 

112,00 

galpão padrão rural 

R$ 465,30 / m• - Custo de reprodução estimado 

tulhas escavadas revestidas de madeira / passadiços em concreto armado 

mista de madeira e concreto moldado no local 

estrutura de madeira em duas águas, coberta com telhas de fibrocimento 

ILM\ 
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2
_3_1. Padrão das benfeitorias (continuação) 

Tabela 2. Padrão construtivo das edificações 

rtem4 

Area total - m• 

Padrao construtivo 

Valor unitário padrão 

Piso 

Fechamento lateral 

Cobertura 

ltems 

Area total - m• 

Padrão construtivo 

Valor unitário padrão 

Piso 

Fechamento lateral 

Caixilhos e portas 

Forro 

Cobertura 

Item 6 

Area total - m• 

Padrão construtivo 

Valor unitário padrão 

Piso 

Fechamento lateral 

Cobertura 

Moega 

111 ,00 

galpao padrão rural 

R$ 465,30 / m•- Custo de reproduçao estimado 

concreto annado / grelhas de descarga em vigas de madeira 

de um lado, parede da alvenaria da lateral da tulha / de outro, tábuas de madeira 

estrutura de madeira em duas águas, coberta com telhas de fibrocimento 

Escritório 

35,00 

galpao industrial de uso geral médio 

R$ 917, 13 / m• -Custo Unitário PINI de Edificações PR ABR 11 

lastro de concreto revestido com lajotas ceramicas 

alvenaria de tijolos acabada interna / externamento com massa fina 

caixilhos de aço com vidros vidro. Porta de madeira 

ripado de madeira 

telhado em duas águas com telhas onduladas de fibrocimento 

Cabine da balança 

9,00 

galpão industrial de uso geral médio 

R$ 917,13 / m•- custo Unitário PINI de Edificações PR ABR 11 

lastro de concreto armado acabado com cimentado liso 

alvenaria de tijolos com emboço interno/externo de massa 

telhado em uma água, coberto com telhas de fibrocimento 

ILM\ 
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Pesquisa 
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Metodologia adotada 

A NBR 14653-
1 

:
2

00
1 

preceitua que nas avaliações, a metodologia aplicável é função, 

basicamente, da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, 
qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. 

A pesquisa de campo teve por objetivo coletar dados de mercado que compreendessem 

transações realizadas, ofertas de áreas com características assemelhadas e opiniões de 

profissionais e experts do setor imobiliário de Assai. O objetivo da pesquisa era a obtenção de 

uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto 

0 possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda evidência disponível. A pesquisa 
resultou no seguinte: 

Tabela 3. Representatividade dos dados de campo 

Pesquisa de dados Quant. Representatividade 

Transação assemelhada Sim 

Oferta assemelhada 2 Sim 

Estimativa de corretor Sim 

Valor fiscal de referência Sim 

A 
'
. ça-O de lmo·ve·1s Urbanos - 1995" do IBAPE/SP estabelece a seguinte A "Norma para va ,a 

distinção quanto à metodologia empregada na avaliação de imóveis: 

u5_2- Os métodos subdividem-se em: 

!:~:I~ ~::;t~efine O valor de forma imediata através da ~~~aração direta com dados e 
elementos assemelhados, constituindo-se em método bastco, 

5
·
2
·
2
u};~;:,~m O valor através de proces~os de_cálculos _com o emprego_, de sub-métodos 

~:XZiares como o de custo, o da renda, o involubvo, o resKlual ou outros. ~ 

ILM\ 
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3.1. 
Metodologia adotada (continuação) 

ra a determinação do justo valor de mercado do t . 
pa . erreno avaliando foi empregado o Método 

Parativo Direto de Dados de Mercad . 
com º· com reduzido número de elementos amostrais 

lhidos em campo. Esses dados foram c 1 co omp ementados com as informações colhidas junto ao 
D Partamente de Fazenda da Prefeitura de A · d 

e ssa,, e modo a se obter um volume consistente de 
. ç rmações. O valor unitário básico d t • 
in,

0 0 erreno avaliando, foi calculado através da Média 
An·tmética das amostras obtidas com O . 

, saneamento dos valores situados fora do intervalo de +/-
20%. 

Os valores unitários para o metro quadrado das benfeitorias existentes foram determinados com 

base nos critérios estabelecidos pelas normas em vigor e conforme o trabalho do IBAPE/SP, 

"Valores de Edificações de Imóveis Urbanos" - Classificação das Edificações e Tipologia 

Construtiva, conjuntamente com os parâmetros de custeio básico e edificações, conforme 

publicado na revista Construção Mercado nº 119 - Junho de 2011 , da Editora Pini , referente à 

Abril de 2011. Para as benfeitorias mistas, foi utilizado o Custo Unitário Estimado de 

Reprodução, tabulado no banco de dados do engenheiro de avaliações, seguido da aplicação da 

metodologia de Ross / Heidecke para o cálculo da depreciação física e estado de conservação, 

conforme indicado na Tabela 4. 

Para a determinação do valor de mercado para venda dos equipamentos vistoriados, foram 

levadas em conta as características intrínsecas das máquinas, como a capacidade de produção, 

especificações técnicas, detalhes construtivos e estado de conservação, para se buscar no 

mercado especializado, equipamentos similares aos vistoriados de modo a proporcionar a 

correta valoração. 

A caracterização dos critérios desenvolvidos ao longo de todo trabalho e, a justificação 

fundamentada do método empregado permitem caracterizar a presente avaliação como Laudo 

de Avaliação Completo, com nível I de Grau de Fundamentação, como estabelece a norma NBR 

14653--2:2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. ~ 

ILM\ 
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Diagnóstico do mercado 

A avaliação profissional é uma opinião sustent • 1 f d . A • 

ave un amentada em ev1denc1as ou 
simplesmente numa opinião pessoal, que deve refletir a tendência e o valor de mercado d~ um 

rn Derivada da análise apropriada de d d . 
be · a os, em conformidade com as normas da prática 
profissional, tem O propósito de definir o valor do bem, sua utilidade e as possibilidades de 

venda, segundo enuncia O Prof> Engº Sérgio Antonio Abunahman, no livro Curso Básico de 

Engenharia Legal e de A vali ações. 

A população de Assai, atualmente reduzida a pouco mais de 16.000 habitantes, retrata 

cabalmente a situação do seu mercado imobiliário, onde, na pesquisa de campo, foram 

localizados apenas dois corretores estabelecidos. 

Tal fato teve consequências imediatas no trabalho de pesquisa de campo, onde foram coletadas 

duas ofertas de imóveis assemelhadas e uma estimativa do valor do imóvel avaliando. A esses 

dados foi acrescido o valor estimado pelo Departamento de Tributação da Prefeitura de Assaí 

para o cálculo do valor venal, fechando a pesquisa de campo com quatro elementos amostrais. 

A escassez de dados denota certa estagnação do mercado imobiliário na região da cidade onde 

se insere a propriedade avalianda. Essa informação foi prestada pelos corretores consultados, 

que informaram ainda que, devido ao baixo potencial comercial da região, os valores das áreas 

são menores em razão da reduzida demanda. 

Segundo essas mesmas fontes, as áreas urbanas mais próximas da PR 090 ou outras estradas, 

têm maior potencial comercial, o que induz um maior giro de vendas e, por conseguinte, valores 

de terreno sensivelmente superiores aos praticados na Vila São Pedro, bairro onde se situa a 

propriedade avalianda. 

Concluindo, a Pesquisa de Elementos, item 3.4, tabula os elementos amostrais obtidos em 

campo, com as respectivas Observações apresentadas pelos profissionais consultados. & 

ILM\ 
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Tratamento por fatores 

A clássica metodologia de homogeneização através d t t 
. _ o ra amento por fatores admite, a priori, a 

existência de relaçoes fixas entre as diferenças de atributo .f. . 
. . s espec1 1cos e os respectivos preços 

dos imove1s comparados, no caso, terrenos desocupados de be ç •t . ·-. n,e1 onas, na mesma reg1ao do 
imóvel avaliando. Neste caso foram utilizados os seguintes fatores: 

fator de área (Fa) 

o fator homogeneizante de área é dado pela seguinte expressão: 

Fa = (Ap/Aa) " 

onde: Ap = área do elemento pesquisado 
Aa = área do elemento avaliando 

sendo o expoente: 

n = 0,250 quando a diferença entre áreas for < 30% 
n = O, 125 quando a diferença entre áreas for > 30% 

Fator de localização (F1) 

Quando recomendado pelos corretores ouvidos e, na proporção da valorização indicada, foram 

aplicados os respectivos fatores de localização de modo a se obter a homogeneização 

necessária. Nos respectivos quadros da Tabela 4 são apresentados os índices utilizados. 

Outros fatores de homogeneização 

Outros fatores usualmente utilizados deixam de ser empregados, em razão dos elementos 

::m::a~:::::; ;:rt::~::. de campo terem topografia semelhante (fator toi ) e os 
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Pesquisa de Elementos 

rit,ela 4. Dados coletados 

TIPo 

Efl(ler8ÇO 

J,.,eaTerreno 

ropografla 

Valor 
Natureza 

Data 

Fonte 

1ntonnanta 

Fone 

Homogenelzaçlo 

. Fator de oferta 

• Fator de 6nN1 

. Fator de locallz. 

Valor 
Homogeneizado 

Observações 

Elemento 1 

IMÓVEL URBANO 

VILA NOVA 

R MINAS GERAIS, S/N 

4.450m• 

típica da região 

R$ 95.000,00 
Oferta 

23.08.2011 

Júlio & Oswaldo Imóveis 

sr. Oswaldo 

4332621569 

0,900 

0,945 

1,350 

R$ 2",51 /m2 
a vista 

Por seu fonnato e pela reduzida 

frente para a rua, conforme 

croquis abaixo, foi aplicado 

o fator de correção de 1,35. 

RUA 
ref. TR001 

Elemento2 

IMÓVEL URBANO 

VILA ESPERANÇA 

R$35,00/m' 
Oferta 

17.06.2011 

Toninho Garcia Imóveis 

sr. Toninho 

43 32621503 

0,900 

1,000 

1,100 

R$ 34,65/m• 
a vista 

A Vila Esperança é tida como 

área de menor interesse 

comercial do que a Vila São 

Pedro, região onde situa-se 

o imóvel avaliando, dai o uso 

do fator de localização. 

Elemento3 

IMÓVEL URBANO 

IMÓVEL AVALIANDO 

VALOR VENAL 

7.006 m' 

R$20,65/ m' 
Tributação 

10 e 24.08.2011 

Prefeitura Municipal 

sra. Eliane / Fiscal 

4332621313 

Departamento de Fazenda 

1,000 

1,000 

1.000 

R$29,50/m2 
avista 

Informou que o valor venal 

lançado no IPTU, nessa 

região da cidade, corresponde 

a cerca de 70% do valor 

de mercado. Segundo ela, 

a aproximação se deve ao 

tato de serem lotes de 

menor interesse comercial, 

portanto com demanda 

Estagnada. 

Elemento4 

ÁREA URBANA 

IMÓVEL AVALIANDO 

ESTIMATIVA 

7.006 m' 

R$30,00/m' 
Opinião 

17.06.2011 

Toninho Garcia Imóveis 

sr. Toninho 

4332621503 

1,000 

1,000 

1,000 

R$30,00/m2 
a vista 

ILM\ 



,. 
,.1. 

ENGº JORGE ANToNio SOARES D 
Consultoria Técnica A ali ! MOURA SEDEH e . V açoes • Pericias ~A: S_P Nº 060.059.421.3 

•IUail: Jorge@ouvidor.net 

Identificação do valor de mercado 

Avaliação do terreno 

v,i1or Unitário Básico (Vu) 

Com base nos valores homogeneizado t b I d • s a u a os no item 3.4 Pesquisa de Elementos, temos: 

Tabela 5 Cálculo da Média Aritmética 

Elemento 

2 

3 

4 

Valor homogeneizado 
R$/m2 

24,51 

34,65 

29,50 

30,00 

A média aritmética das quatro amostras é calculada pela fórmula: 

- L" xi 
X = --1 

- , que resulta o valor de R$ 29,67 / m2 

n 

Definindo a faixa de elementos homogêneos dentro dos limites de +/- 20%, para proceder o 

saneamento da média, temos: 

Média aritmética 

Limite Inferior (-20%) 
Limite Superior (+20%) 

= 

= 
= 

R$ 29,70 / m2 

R$ 23,70 / m2 

R$ 35,60 / m2 

Como não existem amostras fora do intervalo de elementos homogêneos, inexistem elementos 

discrepantes, resultando que a Média Aritmética é igual à Média Saneada. 

Portanto, o Valor Unitário Básico do terreno da propriedade avalianda é: 

Vu = R$ 29, 70 / m2 do terreno avaliando, X. 
calculado em Junho de 2011 l,\) 
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,.1. Avaliação do imóvel (continuação) 

Valor do terreno (VT) 

0 cálculo do valor do terreno avaliando (VT) resulta: 

onde: 

arredondando 

VT 

At 
Vu 

VI 

VI 

VI 

= 

= 

= 

= At x Vu 

Área do Terreno = 
Valor Unitário Básico = 

7.006,00 m2 

R$ / m2 para o 
mês de Junho de 2011 

7.006,00 m2 x R$ 29, 70 / m2 

R$ 208.078,20,00 

R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais), 
calculado em Junho de 2011. éÍ 
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Avaliação das benfeitorias 

ra a determinação do valor das benfeitorias f • . . 
~a nstrução Mercado, nº 119 de Junho de 2011 °1 utihzado O preço apre_sentado pela Revista 

ºnforrnidade com os coeficientes a licados ' para 0 _ eStado do ~arana, da Editora Pini , em 
cobli·cados pelo IBAPE / SP calculadoppela ª?st P~droes construtivos e estudos específicos 
pu • segum e formula: 

VB = r e_ Ab1 • 1(PIN111. <1 - KRH1> 1 
cem' vanando de 1 a 6 segundo a Tabela 6 

onde: 

área da benfeitoria - (m2 ) 

índice do Custo Unitário PINI de Edificações, para o estado 
do _Paraná, da revista Construção Mercado nº 119, Junho 2011 , 
Editora PINI , referente aos custo de ABR/11 - (R$ / m2 ) 

coeficiente Ross / Heidecke de depreciação pelo obsoletismo 
e pelo estado de conservação, conforme obra "Valores de 
Edificações de Imóveis- lBAPE / SP" 

Tabela 6. Cálculo do valor das benfeitorias 

Item Categoria Área Padrão Custo Unitário Estado de Vida Coeficiente Valor 
benfeitoria construida PINIPR conserv referencial Ross/ R$ 

(m') RS/m' % Heidecke 

Máquina de café 450,00 Rural 465,30 4 60 75,3 51 .718,10 

2 Recebimento 301 ,00 GI 917,13 3,5 50 58,2 115.391,46 

Tulhas 112,00 Rural 465,30 4 60 75,3 12.872,06 

4 Moega 111 ,00 Rural 465,30 4 70 80,8 9.916,47 

5 Escritório 35,00 GI 917,13 3,5 50 58,2 13.417 ,61 

6 Cabine balança 9,00 GI 917,13 3,5 50 58,2 3.450,24 

I:Valores R$ 206.765,95 

VB = R$ 206. 765,95 

arredondando, 

VB = R$ 207 .000,00 (duzentos e sete mil x s) 
calculado em Junho de 2011 ~ 
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Avaliação dos equipamentos 

Tabela 7. Relação dos equipamentos 

Item Qtd Descrição do bem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 Tulhas de madeira para 300 sacas de café em coco 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

Elevadores metálicos 151/h de 12 m 

Rosca transportadora de 151/h, com 15 m 

Elevador de madeira de 15 1/h, com 4 m 

Descascador de café 50 sacas / hora ( 1200 arrobas ) 

Máquina de pré-limpeza de café PINHALENSE 

Conjunto calador de pedras 

Balança comum de 200 kg 

Conjunto classificador de café 

Balança rodoviária METAX, cap. 30 t 

T 

Status 

em uso 

em uso 

em uso 

em uso 

em uso 

em uso 

em uso 

em uso 

em uso 

em uso 

Total- R$ 

VE = R$ 107.200,00 

arredondando, 

VE = R$ 107.000,00 (cento e sete mil ~ 
calculado em Junho de 2011 ~ 

Valor I R$ 

25.000,00 

8.000,00 

8.000,00 

3.600,00 

16.000,00 

4.000,00 

8.000,00 

600,00 

24.000,00 

10.000,00 

107.200,00 
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Valor do total da propriedade 

VI = VTerreno + VB , ·t . + VE en,e1 onas qupamentos 

VT = R$ 208.000,00 
VB = R$ 207.000,00 
VE = R$ 107.000,00 

VI = R$ 208.000,00 + R$ 207.000,00 + R$ 107.000,00 

VI = R$ 523.000,00 (quinhentos e vinte três 
mil reais) calculado em Junho de 2011 

A partir dos cálculos realizados no corpo do presente trabalho, conclui-se que o justo valor de 

mercado para a venda do imóvel avaliando é : 

Valor total da propriedade 

VI = R$ 523.000,00 

(quinhentos e vinte três mil reais), 

calculado em Junho de 2011. 
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Relatório fotográfico 

Escritório na entrada da propriedade avalianda 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Foto 3. Interior do escritório 

Foto 4. Moega (D) e parte do galpão das tulhas, com fechamento de madeira (E) 
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Relatório fotográfico (continuação) 
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Relatório fotográfico l'.cont,· _ ,, nuaçao) 

Foto 7. Catador de pedras instalado na part b • 
e a,xa do galpão das tulhas 

Foto 8. Vista parcial do galpão de recebimento, com destaque para o piso em tábuas de madeira 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Foto 9. Vista parcial das instalações de beneficiamento em operação 

Máquinas de beneficiamento de café em operação 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Fo o · t 11 
Detalhe do lantemim no telhado do galpão da máquina de café 
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Relatório fotográfico (continuação) 
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Relatório fotográfico (continuação) 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Vista parcial do interior do galpão de beneficiamento de café 

Foto 18. Fachada do galpão de recebimento de cate (D), ten o . . d a Av Industrial à esquerda 
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Relatório fotográfico (continuação) 

9 Entrada lateral da propriedade avalianda Foto 1 . 

Região postenor do ga P . 1 ão das tulhas 

i\ 
}~ 
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Relatório fotográfico (continuação) 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Cabine e plataforma da balança rodoviária Foto 23. 
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concluída sua missão, emite O signatário o presente laudo de avaliação, composto por 33 laudas 

;,r1pressas somente no anverso, sendo esta última datada e assinada, mais 19 páginas 

referentes aos anexos e separadores, totalizando 52 páginas todas elas rubricadas. 

os anexos que integram o presente trabalho são a seguir denominados: 

Anexos: 

1- Cópia da matrícula nº 3.222 do Cartório de Registro de Imóveis de Assai - (6 páginas) 

li - Cópia do Contrato de Locação Comercial e Segundo Aditivo - (11 páginas) 

ltatiba, 29 de Agosto de 2011 

~~µ,--1-tl.--' 
Engº Jorge Antonio Soares de Moura Sedeh 
CREA SP Nº 060.059.421 .3 
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