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LAUDO DE AVALhÇÃO LOCATÍCh

IMÓVEL EM ÁREA URBANA

END: RUA D, S/N - BAIRRO DP PERPÉTUO SOCORRO . ÓSIOOS PN.

LOCADOR: WALLACE SOUZÂ
RG: NÃO INFORMADO
DESTTNAÇÃO: tMóvEL A DtSpOStÇÃo oA SECRETARTA MUNtCtpAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE
CONVIVÊNCIA VINCULADO AO CENÍRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCÀ
SOCIAL - CRAS I.
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E§TATIO DO PArÁ
PREFII?IJRA IUXTCIPAL DT óETDOS

aEcR.EmRt^ xt rrclPA'l DE pt.^ ErÁxDrÍo, oRçÂIErí"o E rIX^rç S
cltPl No. 05. 131.180/0001-64

Rua De Rar Chôvcs 338 Centro - CtP: 68.250-000

LAUDO DE AVALIAÇÃO No: 03/2022 - SEMPOF

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA
SOCIAL.

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

INTERESSAOO: SEMDES

o ofício no 14TIZI2ZA?MRHSEMDES, protocoro na 24o1ooz7r2o22, solicita
deste setor a Elaboração de Laudo de Avaliaçáo de um prédio Localizado na Rua D,
s/n, Bairro do Perpétuo Socono, visando instruir o processo de locação para
serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

1. OBJETIVO:

o presente Laudo de AvariaÉo tem por finalidade a detêrminaÉo do varor de
nercado com base em pesquisa no mercado imob iário da regiâo geoeconômica do
imóvel avaliado.

2. PRINCíPIOS E RESSALVAS:

A. Não foram eÍetuadas investigações específicas no que concerne a
descrição detalhada do imóver, características da regiáo, por não integrarem ao
objetivo deste relalório.

B No rêratório apresentado presume-se que âs dimensóes constantes
das documentaçôes oferecidas estão coÍretes.

c. Todas as opiniões, anárises e concrusôes êmitidas neste reratório,
foram baseadas nas informações corhidas através de documentos, visitas ,,in

loco" e registros fotog ráÍicos.

3. OESCRTÇÃO DO IMOVEL
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IATÂD.O DO PAn,A

PEEFEITT'RÀ üI'TICTPIT DE ôBIDOS
AECREI^RIA IIrXtcIP J, DE EL TETAIETTIO, ORçâXEIfrlO E FIfArçAs

CNPJ Nô. 05.1 31. 180/000r-64
RLrâ Rarmuôdo 33a C.ntro - CEP: 68.250-000

A área total no imóvel referente ao aluguel, contém uma edificação mista,

comercial e residencial com 01 pavimento, sendo os seguintes compartirnentos:

Salão Comercial 1 ; Salão Comercial 2; Sala; Corredor; euarto 1: euarlo 2;

Circulaçáo interna, Banheiro, Cozinha/Jantar; Area de Serviço; Banheiro Coletivo;

Área externa (Terreno). O imóvel possui estrutura em concÍeto armado

convencional, pilares e vigas, paredes em alvenaria de tijolo de bano, estrutura do
telhado em madeira de lei, cobertura em telha de fibrocimento, possui fono em pVC,

piso em lajota cerâmica, revestimento cerâmico nas paredes do banheiro,
esquadrias em madeira e mêlálica (rolo) e portâo, pintura pVA interna e externa

com acabamento popular, instalaçôes elétricas e hidráulicas.

O imóvel encontra-se em bom estado, porém precisará passâr por adaptaçôes
para funcionamento dos ambientes que a secrelaria necessita, e retoques na
pintura. A rampa de acesso deverá ser adaptada para melhor atender o público.

4. CARACTERTZAçÃO DA REG|ÃO

O imóvel está localização na Rua D, s/n, Bairro do perpetuo Socono -
Óbidos PA. A via é contemplada com imóveis residencaais e comerciais. A
região possui infraestrutura mínima é servida pelos seguintes servÇos urbanos:

. Energia Elékica;

. Abastecimento de Água;

o lluminação Pública;

. Rede Telefônica;

. lnternet;

. lgreias;

. Creche;

r Prálios Públicos.

5. ESPECtFtcAÇÂo oA AVALTAÇÃO
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cNPl No. 05. 131. 180/0001,64
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R!â Rármundo Ch 338 Cêntro - CEP: 68.250-000

A NBR 14.653-2:201 1

apresenta a seguinte redação:

6. METODOLOGIA

Será tomado como base o valor nÉdio executado pelo mercado na
comunidade de localização do imóvel alugado. Tal valor foi enconrrado por rneio de
levantamento junto a imobiliárias e por pesquisa de mercado

o valor máximo será determinado de acordo com o enquadramento do imóvêr
em alguns fatores.

São eles:

a PADRÃO CONSTRUTIVO

BAIXO 1,00
Dto 1,15

ALTO 1,40

b. ESTAOO DE CONSERVAÇÃO

, em seu item 9 - EspecificaçÕes das avaliações,

'9.1.1 - A especificsçâo de uma avdiâçâo está rebcionade tanlo coÍn o
enpenho dos engenheiros de avaliaçáo, coÍTl() com o mercâdo e as
inÍ'oírnações guê po§sam ser dele extÍaídas. O estiabêl€cirnento iniciel p€lo
contÍâtente do grau de funcionarÍlênto desejado tem poí objetivo a
determinagão do empenho do trabalho avaliatóho, mas não Íepres€nta a
garântia de alcance de graus elevados de fundaÍnentaçâo. euanlo ao grau
de precisão, este depende exclusivaÍnentê das carâcteristicâs do Ínercâão e
de arnostra coleteda e, por isso, nâo é possível de fixâÉo a prioÍi. .

Em função da ilarticularidade do irÍÉvel avaliado e do comportaínento do
mercado imobiliário da região, e em conformidade com a NBR 14.653-2:201 .t, item
9.2.1 - Tabela 1 e Tabera 2, item 9.2.3 - Tabera 6, o presente raudo de âvariação
possui grau de fundamentação ll e grau de precisão lll.

RUIM o.75
M Dro 0,90
BOM 1 1 Ã

TIMO 1,40

T
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EATADO I'O PARÁ
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Ruô lado Raimundo Chav r38 Centro - CEp: 6A.250-000

PERIFERIA 0,70
MÉDIA 0,90
BOA 1.20
EXCELENTE 1,50

7. VALOR MÉDIO DE MERCAOO

Adotou-se o Método comparaúvo dê Dados dE Mercado para o úrcuro do
vALoR MEDIO LocATícro praticado na regiáo geoeconômica próxima ao imóver
avaliado, cujos cálculos foram elaborados com base na metodologia de
TRATAMENTo PoR FAToRES, neste tratamento, os atributos dos imóveis
comparativos (exemplo: área, padrão construtivo, localizaçâo, etc.) são
homogeneizados para reprêsentar a situação do imóvêr paradigma (referência de
uma determinada região).

Vur,a = R$ 25OO,OO

8. FATORES DO IMOVEL AVALIADO

9. VALOR MÁXIMO PARA O IMOVEL AVALIAOO

Vu.Valor Máximo

Vrrru = Valor rnédio de Mercado

PAD
CONSTRUTIVO

ESTADO DE
coNSERVAÇÃO

LOCALIZA o

[T Dro BOM M Dro
1,15 1,'t5 0,90

Vr"r - Vr,ru x Pc x E" x LOc

r
c. LOCALIZAçÃO

-l

t
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PREFEITURA IIUiICIPâI. DE óBIDOS

UI,I|ICIPAL DI PLA,IíE.'AIEXTO, ORçâUEI{TO
cNP) No. 05.131.180/0001-64

SECRETARIA E FII{ÂXÇ^S

RUô De Raimundo 338 Centro - CEP: 68.250

Pc = Padrâo construtivo

Ec = Estado de conservaÉo

LOc = Localização do lmóvel

Va.r=2500 x 1,15 x 1,i5 x 0,90

Vu = R$ 2975,63

10. ENCERRAf,,IENTO

o valor destinado ao aruguer do imóver objeto desde raudo deve
invariavelmente ser determinado entre o VALoR MÉDlo DE MERCADo (item 7) e o
VALOR MÁXIMO PARA O tMóvEL AVALTADO (irem 9).

Portanto:

R$ 2í)0,00 > Valor do atuguêt S R$ 2975,63

Encerra-se o trabalho composto por 6 (seis) Íolhas, todas impressas de
anverso' sendo esta forha datada e assinada pero autor do presênte trabarho, e as
demais rubricadas.

Anexos.
Relatório Fotográfico

Óbidos, í O de fevereiro de 2022.

.,4+*- - -.'rúÊ*<
1-*kcdíc
(rlr.âÀ §rt i!ü*,

Tarcíslo Ribelro Catiyo
Êngenhciro Civit

CREA PA 151642085-3
RespônsáGt Têcnlco da pMO.

I



L
i}

<i

ó
EATâI'O l}o PÂNÁ

PREFEI?T'RA UUTICIPáT DE ôBIDO8
SECNEíâRIA II' ICIPÂI DE PI.AI|D.'AIEf,TO, ORçÁT'EI{TO E FIT

Cl\tpt fto. 05. 131.180/0001-64 ^xças
RUà De utado Raimundo Cha 338 Centro - CEP: 68.250-000

RELATORIO FOTOGRÁFICO

Foto 0l -Fachada Frontal

Foto 03 - Fachâda laterât esqueÍda

Foto 02 - Fachada Frontal

Foto 04 - Fachada lateral êsquerda
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Foto 05 - Fachada tateÍat direitâ

Foto 07 - Fachâda dos fundos

Foto 06 - Fachada lâteral dirêita

Foto 08 - Fachâda dos fundos

ESA^DO DO PÁFl.
PREFEITURA UI'iICIPAT DE ôBIDOA

sEcR.tÍ^RIA rau ICrpÂL DE pLÀItE raIEf,TO, ORçA!íEI{ÍO E FII{^XCAS
cNPl Nô. 05.13i.180/000r_64

. 
R!a DFputàdo Rãrrnundo Chaves, t38 Centro - CEp: 6g.250-000
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Foto 13 - Sâlão
Foto 14 - Sata

I

Foto 11 - Terreno
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Foto 12 - Sâtâo

-r
i

i
t

t

rS
i

[,

r

1(
ffi



;;i]:\

E3TIDÔ DO PAR{
PR»FEIÍURA UÜ ICIPÁL DE ÓBIDOSsEcntTÀRÍÁ lÍi.lriclpâ.r DE pLâJÍ EJÂrG TO, Caçliteutu E FIJtAT{c-{s._Np. h. .5.t1:.1{,/1001 6;kJà ieouiado Rô,mrndo Cl,ln.,ss, 3_J8 Cenlro _ CEp: 6g.l5C-oOD-i-,._

- Sarâ,Batcâo . Foro 16 _ Setâ
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Foto 17 - Banhêiro Folo 18 - Conedor

Folo 20 - Área extemâ (Laterel)
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Foto 19 - Area exteroê (Fundos)
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Foto 2í eliterna (Fundos)

Foto 23 - Área extemâ (Fundos)

Foto 25 - Âcesso bânheiro

Raimundo Chôv 338 Ccntro - CEP: 68.250-000

Folo 22 - externa (Lâteral)

Foto 24 - ÁÍee extêrne (Lateral

Foto 26 - Chuveiro
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EET]IDO DO PANÁ
PR.EFEITÜRA f,ITICIPII, DE óBTDOS

SECRETARIA. fUf,ICIPI! DE PLÁIE,A"IEXTo, ORÇAIEtrtrO E rI ArCÂS
cMP) No. 65.I31.180/oool-64

L do Raimundo Cha 334 Centro - CrP: 68.250-000

Foto 28 - Vaso Sanitário
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Foto 27 -Lavatórios.
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ESTADO DO PARÁ

Íim especial de vender, ceder ou de
oe imóveis do PaEimônio Público

alguma forma alienar, inclusive em
do tunicípio de Óbidos, situado à

CI{PJ: 'io,2,e.üSrm0llo - Erú: iú. O.p, Rúiu.r.ro Clt v.a, o.m - E*I: carlo.lo_..fla_ t Là,dloo.co[.h.- Fon : (]tltL7.2tE,
DAiMOH LUIZ BATISTA SOARES

Tabêliâo

Liwo: 039
Fls 178 e 'l78vs

Io Tra,tlaà..od,o?roc,uraoã,c?ú1:1ic*e*wcau4atpróprí*l:a,ra,rArqoefa,y
J O SÉ DO\,IÍNÇOS ÁÀrDÊá DE !4ORErR.A-

SAIBAM quantos este público insbumento de procuraçâo
bastante virem que aos vinte e dois (22) dias do mês rle novembro (11) do ano de dois mil
e dezessete (2017), neste cidade e corllerca de Óbidos, Estado do Pará, República

'v. Federativa do Brasil, em meu Tabelionato, à rua Deputado Raimundo Chaves, no80,
compareceu como outorgante, JO§É DOUINGOS ANDRADE ttORElRA, brasileiro,
paraense, união estável, motorista, portador da C.l.Reg.no426251&2qvia- PC-PA e do
CPF/MF n\02.256.642-91, residente e domiciliado à Rua Gláucio Gonçalves no 4360, baino
Itaúna 2, na cidade e comarca de Parintins - AM,; reconhecido por mim como o próprio pelos
documentos que me foram apresentados, sem rasuÍa e dilaceraÉes nos termos do inciso,
ll, ART. 215, Codigo Civil e de cuja capacidade iurÍdica Dou Fé. E, por ele me foi dito que,
por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e cpnstitui seu bastante
procurador, de WALLACE CLEBER SOUSA DA SILVA, brasibiro, paraense, comerciante,
união estávêl, portador da C.l.Reg.nol755042-3\ía-PC-PA e do CPF/MF no311.678.882-00,
residente e domiciliado à avenida Nelson Souza, s/n, bairro Fátime, ne6ta cidade e cornarca
de Óbidos - PA,, a quem conbrem amploo, gerais, ilimitados, inevogáveis e irretratáveis
poderes para o
causa própria,

Nossa Senhora do
og-P

João Vieira. oelo lado direito com traveesa (N: constifuido de dois torrenos medindo
no total. 2om(vintol. metros de frente DoÍ 29m ívinto nove mêfos) de comprimento.
estando no mesmo. 01 (um) oonto comercial. em alvenaria medindo 07 (sete metros)
de frente por 12m (doze metros) de comprimento: uma casa rcaidencial em alvenaria.
medindo. aproximadamente í0m (dez meúos) de ftentê oor 12m (doze metrosl de
comprimento: e pelos fundos um terrono medindo í0m ídez) motros de frente por
30m{trinta) metros de comorimento, limitando pela frents com a travessa 4. pelo lado
direito com imóvel de Claudir tarinho Gomes: oelo lado eaouêÍdo com imóvel de

' Luisa Maciel Vinhote: e. peloe fundos com imóvel de ilaria vieirr da Sllvelra: podendo
a qualquer momento lavrar a competente escritura pública, transmitido nêste ato a posse do
imóvel, podendo para tanto, referido procurador, outoÍgar, aceitar e assinar os competentes
instrumentos públicos de compra e venda PARA S! PRÓPRO, inclusive os de aditamento
€y'ou re-ratiÍicaçáo; transmitir e receber posse, domÍnio, direitos e aÉo, melhor descrever e
caracterizar o imóvel; dar inicio ao procedimento do inventario, Íazer desmembramento do
imóvel, representáJo perante as pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais,
municipais, autarquias, Secrctaria da Receita Federal do Braeil, INCRA, ITERPA, Íazer
especiais declaraçÕes, inclusive de ordêm fiscal e previdenciáía, juntar provas e
documentos, requereÍ e assinar o que preciso for, ter vista em processos, acompanhandoos



até o final, requerer registros, averbaçÔes e canc€lementos. A presente procuração é foita
noo teÍmos do art. 685 do Código Civil, e do Artigo no328 do Código de Normas
gerando oc eÍeltos da lrrevogabilidade e igetratabilidade, sendo que eventual
ievogação nâo brá eficácia, nem 3e extinguirá P€1. molte de tranamilsão eíeüva da
propriedade imobiliária objeto deste insÚumonto aerá com a outoÍge da Escritura
Pública Definiüva aom a pÍosença do OUTORGANTE e posterior regietro imobiliário'
assim como a obÍigação àa aruáÉo Cadastral na PrsÍêitura do Uunlcípio de Óbidus,
obrigando epenâs o procuradoÍ a enviar cópie da escritura pública ao OUTORGANTE
paracontrole fiscal, sob pena dà evenfuai3 perdae e danos - Assim o disse, do que Dou

Êe, me pediu e eu lhe lavrei o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme,

aceita, outorga e assina, tudo promover para o bem dos direitos e interesses do Outorgante;
podendo pagar taxas e o que mais necessário for; enfim, praticar todos os atos necessários

à lndispenúveis ao fiel cumprimento destê mandato, usando de todos oS poderes por mais

especiais que sejam, e que nestes estejam omitidos, os quais adotam e ratiÍicam
plenamente, dando tudo por bom, firme e valioso. E, de como assim o disse, do que Dou Fe,

me pediu este instrumenio que feito lhe li em alta e clara voz, e achado em tudo conforme,

outorgam, aceitam e assinam comigo Tabêlião. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS

TERúOS DA LEl. Eu, Danton Luiz Baüsta Soarss, Tabelião, levrei o presente ato,

ubscrevo e tambéh assino. (a.a.) JOSÉ DOIUINGOS ANDRADE TIOREIRA. DANTON

Y.UIZ BATISTÀ,SOARES. TRASLADADO do or§inal em a mesma data, Dou Fé. Eu,
Tabelião e digitei, subscrevo e assino em público e

raso. -S- T I de Justiça do Estado do Pará. Selo de Segurança Procuraçáo, seÍie "H",

no000.350.705. (Válido sonente com selo de segurança).

ÓUioos (Pn), Ze-Ue novembro de 2017

./

Em fê da verdade.
tct

O Tabeliáo
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silÍÀunA-1'

:llld


		2023-01-03T12:27:02-0200
	MUNICIPIO DE OBIDOS:05131180000164




