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1 - Solicitante
Pessoa Jurídica: Lance Justo Leilões – Leiloeiro Lopes Júnior / Matrícula 21/333-L

2 - Finalidade
Determinação de valor de venda de imóveis residenciais em edificação vertical.

3 - Objetivo
Realização de perícia para determinação de valor de venda de imóveis residenciais, conforme normativas
brasileiras de regulamentação de avaliação de bens imóveis – NBR 14.653 e suas partes.

4 - Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes
Considerou-se, como premissa, para efeito de avaliação, os bens livres de hipotecas, arrestos, usufrutos,
penhores,  passivos  ambientais  ou  quaisquer  ônus  ou  problemas  que  prejudiquem  o  seu  bom  uso  ou
comercialização.
A documentação fornecida para a elaboração deste laudo é, por pressuposto, considerada boa e válida, não
tendo sido efetuadas análises jurídicas.
O profissional que elaborou este trabalho não tem no presente, nem contempla no futuro, interesse algum
nos bens objeto deste laudo avaliatório.

5 - Vistoria
A análise pericial para determinação de valor de venda de imóveis residenciais, localizados à Rua Pará,
1310, Água Verde, município de Curitiba PR., foi efetuada por este perito com base de dados fornecidos
pela rede mundial de computadores, tendo como boa fé as amostras ali anunciadas.

5.1 Aspectos Gerais

5.1.1 História

Em 29  de  março  de  1693,  o  capitão  povoador  Matheus  Martins  Leme,  ao  coroar  os  'apelos  de paz,
quietação  e  bem  comum  do  povo',  promoveu  a  primeira  eleição  para  a  Câmara  de  Vereadores  e  a
instalação da Vila, como exigiam as Ordenações Portuguesas. Estava fundada a Vila de Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais, depois Curitiba.

A mudança do nome da vila e da rotina do povoado veio em 1721, com a visita do ouvidor Raphael Pires
Pardinho. Ele foi, provavelmente, a primeira autoridade a se preocupar com o meio ambiente da cidade,
iniciando uma tradição pela qual Curitiba hoje é reconhecida internacionalmente.

Já  naquela  época,  o  ouvidor  determinou  aos  habitantes  que  tivessem  determinados  cuidados  com  a
natureza. O corte de árvores, por  exemplo, só poderia ser feito em áreas delimitadas. E os moradores
ficavam obrigados a limpar o Ribeiro (hoje Rio Belém), a fim de evitar o banhado em frente à igreja matriz. O
ouvidor Pardinho estabeleceu também que as casas não poderiam ser  construídas sem autorização da
Câmara e deveriam ser cobertas com telhas. As ruas já iniciadas teriam de ser continuadas, para que a vila
crescesse com uniformidade.

Esquecida pelos governantes  da Capitania de São Paulo,  Curitiba passou por  um período  de  extrema
pobreza.  A prosperidade só viria a partir  de 1812, com o tropeirismo. Ponto estratégico do caminho do
Viamão a São Paulo e às Minas Gerais, o povoado viu crescer o comércio com a passagem dos tropeiros.
O aluguel de fazendas para as invernadas transferia os habitantes do campo para o povoado. Surgiram
lojas, armazéns e escritórios de negócios ligados ao transporte de gado. Junto com o desenvolvimento, em
1853  foi  conquistada  a  emancipação  do  Paraná.  Curitiba  se  tornou  capital,  dona  de  seu  destino.
De povoado a metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes
das mais variadas procedências. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação da estrutura
populacional,  econômica,  social  e  cultural  da  cidade.  Da  mesma  forma,  paulistas,  gaúchos,  mineiros,
nordestinos, enfim, brasileiros de todas as localidades também aqui se encontram, construindo a imagem de
Curitiba.

Até  o  século  18,  os  habitantes  da  cidade  eram índios,  mamelucos,  portugueses  e  espanhóis.  Com a
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emancipação política do Paraná (1854) e o incentivo governamental à colonização na segunda metade do
século 19, Curitiba foi transformada pela intensa imigração de europeus.

Curitiba é uma palavra de origem Guarani: kur yt yba quer dizer 'grande quantidade de pinheiros, pinheiral',
na linguagem dos índios, primeiros habitantes do território. Nos primórdios da ocupação humana, as terras
onde hoje está Curitiba apresentavam grande quantidade de Araucária angustifólio, o pinheiro-do-paraná.

5.1.2  Outros Aspectos

Localização do município.

Clima
Subtropical úmido, com verões quentes e invernos com geadas frequentes. Sem estação seca definida.

População Estimada : 1.963.726 habitantes
Salário Médio Mensal dos Trabalhadores Formais: 3,8 salários-mínimos
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade: 97,6%
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5.1.3 Localização dos Imóveis
Os imóveis avaliados estão localizados a  Rua Pará, 1310, Água Verde, município de Curitiba PR.:

5.1.4 Infraestrutura urbana existente
Os imóveis estão localizados à  Rua Pará, 1310, Água Verde, município de Curitiba PR., possuem sistema
viário  asfaltado;  transporte  coletivo;  coleta  de  resíduos  sólidos;  rede  de água potável;  energia  elétrica;
telefone;  redes  de  cabeamento  para  transmissão  de  dados,  comunicação  e  televisão;  esgotamento
sanitário; águas pluviais; arborização e iluminação pública.

5.1.5 Atividades existentes
Rua Pará, 1310, Água Verde, município de Curitiba PR., possuem uma ocupação homogênea composta por
residências na sua maioria.

5.1.6 Equipamentos comunitários
Existem a menos de 2.000 metros equipamentos comunitários de: segurança, educação, saúde, serviço
postal e lazer.

5.2 Caracterização dos Imóveis
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5.2.1 Identificação dos imóveis
Imóveis do  tipo  residencial,  ocupa  meio  de  quadra,  caracteriza-se  por  condomínio,  edificação  vertical
destinada a residência.

5.2.2 Características do logradouro de situação
Rua Pará, 1310, Água Verde, município de Curitiba PR., uma rua com circulação ativa; com uma pista, com
duas faixas de rodagem com asfalto; traçado retilíneo; perfil retilíneo; com calçadas; iluminação pública e
nível residencial.

5.2.3 Utilização atual e vocação
Os imóveis têm atualmente um uso residencial, sem ocupação, sem mobiliário, novos.

5.2.4 Aspectos físicos
Os imóveis localizam-se em prédio residencial e tem um formato retangular e uma topografia plana.

5.2.5 Infraestrutura urbana disponível
Os imóveis são servidos com os seguintes melhoramentos públicos: calçada, rede de energia elétrica, água
tratada, águas pluviais, telefone, iluminação pública, arborização e coleta de resíduos sólidos.

5.3 Caracterização dos imóveis

Áreas: 
Apartamento 101: 99,84 m²
Apartamento 402: 80,06 m²
Apartamento 502: 79,86 m²

PADRÃO CONSTRUTIVO – Alto
 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Novos, não necessita de reformas 

PISO: porcelanato de lata qualidade, com proteção acústica.
PAREDES: pintadas com tinta de qualidade, revestimento de qualidade.
TETO: Pintado ou em gesso de alta qualidade de acabamento.
ILUMINAÇÃO: Existente de alta qualidade.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Aparelhos de alta qualidade
INSTALAÇÕES ESPECIAIS: Infraestrutura para ar-condicionado.
ESQUADRIAS: Portas e janelas de alta qualidade, fechaduras especiais.
ELEVADOR: Novo, com biometria.

6 - Área
Áreas determinadas por matrícula de imóvel:
Áreas: 
Apartamento 101: 99,84 m²
Apartamento 402: 80,06 m²
Apartamento 502: 79,86 m²

7 - Valor das vendas

Pretende-se avaliar o valor de mercado de venda dos imóveis localizados à Rua Pará, 1310, Água Verde,
município de Curitiba PR

7.1 Critério de avaliação das vendas
Esta avaliação seguirá as diretrizes da Norma NBR 14.653-2 de 2011 – Avaliação de Imóveis Urbanos, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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7.2 Método Comparativo direto de dados de mercado
Identifica o valor de mercado de venda através da comparação direta com imóveis semelhantes que estão
sendo  alugados  atualmente,  guardando-se  as  diferenças  existentes  entre  eles,  como  posição  do
imóvel, por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.
A influência dos elementos da amostragem na formação do valor de mercado foi  obtida por  Inferência
Estatística.

7.3 Grau de fundamentação e precisão
O grau de fundamentação está condicionado ao empenho desenvolvido pelo Engenheiro de Avaliações, o
grau de precisão está relacionado às informações que podem ser obtidas no mercado.

O valor da avaliação no presente trabalho, em função da qualidade e número de amostras comparativas
que puderam ser obtidas, está enquadrado no  nível rogoroso ,  e observa-se no anexo de cálculos com o
total de 10 amostras.

7.4 Pesquisa de mercado
Neste  método  comparamos  os  valores  de  venda  de  imóveis  residenciais  semelhantes,  através  de
informações obtidas na internet e em imobiliárias locais, coletados numa pesquisa de mercado de imóveis
na mesma região geoeconômica, guardando-se as diferenças existentes entre eles.

Na pesquisa foram utilizados 10 amostras próprias , com 1 variável independente.
Na escolha dos elementos da amostra foram levadas em consideração a idoneidade dos informantes, a
identificação destes e a localização dos elementos pesquisados.

7.5 Avaliação das vendas
O cálculo estatístico inferencial e as análises exigidas para atender os preceitos da NBR – 14.653-2 foram
feitos com auxílio do software “INFER – Versão 3.2” . Este software auxiliou na obtenção do modelo de
melhor ajuste, pretendendo-se estimar o “Valor de Mercado de Venda” (variável
dependente) dos imóveis avaliados, a partir dos seguintes valores conhecidos:

Fo  rmação dos Valores  
Variáveis independentes :
Áreas: 
Apartamento 101: 99,84 m²
Apartamento 402: 80,06 m²
Apartamento 502: 79,86 m²

  

 
Estima-se Valor de Venda = 
Apartamento 101: R$ 768.768,00
Apartamento 402: R$ 616,462,00
Apartamento 502: R$ 641,922,00
 

VER ANEXO: Relatório de Cálculos
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8. Encerramento

Acreditando ter  cumprido os  objetivos técnicos  científicos de  engenharia de avaliações,  o Responsável
Técnico  por  este  trabalho  coloca-se  à  disposição  dos  interessados  para  eventuais  esclarecimentos,
informando que o presente laudo consta de 7 folhas e mais seus anexos,  todas rubricadas – esta última
assinada.

  
Sem mais, renovamos nossos préstimos de estima e respeito.
Curitiba, 22 de outubro de 2021.

__________________________________
Apoio Engenharia 
Eng.º Christian Lopes Terra

  Perito Engenheiro Civil – CREA PR n.º 90.792/D

Acompanham o Laudo os seguintes anexos:

Anexo 1 - Amostras
Anexo 2 - Relatório de Cálculos de Inferência estatística.
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Anexo I
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Anexo II
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