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JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS, perito judicial, nomeado e
compromissado nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS
que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REMBRANDT PLAZA promove em relação a ADHEMAR
PREVIDELLO E OUTRO, dando por terminado seus estudos, diligencias e vistorias, vem
apresentar suas conclusões, expressas no seguinte LAUDO.

Termos em que,
P. Deferimento.

Bauru, 23 de julho de 2018.

____________________________
JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS
Engº Civil CREA 0600574853

_______________________________________________________________________________________________________
fone (14) 997417199 Bauru – SP - jccbastos@hotmail.com

.

1. OBJETIVO:
O presente laudo tem por objetivo determinar O JUSTO VALOR DE MERCADO de um
apartamento e de uma vaga dupla de garage, localizados no prédio residencial denominado
Condominio Residencial Rebrandt Plaza, situado a rua Bandeirantes 7-39, do setor 1, quadra
0052 e lote 001 do cadastro da Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

2.VALOR FINAL ENCONTRADO: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais)

3. METODOLOGIA
3.1 De acordo com a norma brasileira NBR 14653-2 – Avaliações de Imóveis Urbanos e com a
Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE /SP – 2005, adotaremos o método
comparativo direto de dados de mercado, para o terreno e o método do custo de
reprodução para a construção e usaremos fatores de homogeneização para reduzir ao
mesmo denominador, ajustando as diferenças de tamanho, qualidade, localização, época de
transação ou de oferta, estado de conservação, etc. com as ofertas comparadas.

4. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
4.1 O presente laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia
empregada, Que afetam as análises, opiniões e suas conclusões;
4.2 Para a propriedade em estudo foi empregado o método mais recomendado, com cuidadosa
pesquisa de valores de mercado e devida compatibilidade e homogeneização;
4.3 O avaliador inspecionou pessoalmente a propriedade avaliada e o laudo foi elaborado por
si e ninguém, a não ser o próprio avaliador, preparou as análises e as respectivas conclusões;
4.4 A titulação do imóvel não foi examinada, sendo considerada perfeita e livre de qualquer
ônus ou gravame.

5. DATA DA VISTORIA = 11 de maio de 2018

6. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
6.1 Do logradouro
O logradouro onde se situa o imóvel avaliando, é um lote de terreno, situado no centro da
cidade, setor comercial, com frente para duas ruas, numa região de intenso comércio bancário,
supermercado e de lojas, situado entre as ruas Bandeirantes e Virgílio Malta, que são
corredores comerciais importantes e de tráfego de veiculos. É dotado de toda infra-estrutura
urbana, pavimentado e servido por coletivos.
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6.2 Do imóvel
O imóvel que constam no termo de penhora é um apartamento de nº 62, duas vagas de garage
de nº 19 e 20, conforme matrícula de nº 57.697, registrada no Primeiro Cartório de Registro
de Imóveis de Bauru.
6.3 Quadro de áreas
O terreno onde se assenta o condomínio Europa possui uma área total de 1936,00 m2, tem o
formato retangular.
O apartamento de nº 62 tem uma área privativa de 220,065 m2 e uma área comum de
71,935090, totalizando uma área total de 292,00090 m2, com uma fração ideal de 54,2928632
m2 de área do terreno ou 2,815752%.
6.4 Relatório fotográfico no local

Foto 01. Vista geral da fachada
condomínio Rembrandt Plaza.

Foto 03. Vista do piso da sala.

do Foto 02. Vista da área de lazer do
condomínio

Foto
04.
Vista
da
cozinha
revestimentos e armários

sem
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Foto 05. Vista do piso da cozinha no Foto 06. Vista de um banheiro social
cimentado

Foto 07. Vista de um quadro de distribuição Foto 08. Vista de um banheiro avariado com
Comprometido com o incêndio
o incêndio

7. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:
7.1 Método do custo de reprodução
7.1.1Terreno:
O cálculo do valor do terreno é baseado na fórmula:
VT = A x PUTP x Ff x Fp x Fe
VT = Valor do Terreno
A = Área do terreno= 1.936,00 m2
PUTP = Preço Unitário de Terreno Pesquisado=R$2.000,00
Fé = Fator de múltiplas frentes (esquina) = 1,20
VT = 1.936,00 x R$ 2.000,00 x 1,00 x 1,20 =
VT = R$ 4.646.400,00 (R$2.400,00 / m2)
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7.1.2 IMOVEL – APARTAMENTO Nº 62
O apartamento de nº 62 tem uma área privativa de 220,065 m2 e uma área comum de
71,935090, totalizando uma área total de 292,00090 m2, com uma fração ideal de 54,2928632
m2 de área do terreno ou 2,815752%.
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
Terreno:
A fração ideal de terreno é de 54,2928632 m2 ou seja, 2,815752% da área total do terreno
Portanto a área total do terreno relativo ao apartamento é de 54,2928632 m2
VT = R$ 2.400,00/m2 x 54,2928632 m2=
VT1 = R$ 130.302,00
Construção:
O apartamento de nº 62 tem uma área privativa de 220,065 m2 e uma área comum de
71,935090, totalizando uma área total de 292,00090 m2.
Método do custo de reprodução:
Características construtivas
APARTAMENTO
Padrão de construção – Utilizamos a tabela do IBAPE para edificações de classe Residencial
– 1.3 Apartamentos, padrão construtivo superior; com elevador, 2,406 x R8-N, para a
construção principal onde, R8-N = R$ 1.356,94 (com data base de junho de 2018, fonte do
SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo).
Custo de reprodução RESIDENCIAL-APARTAMENTO=2,406x R$1.356,94 = R$ 3.264,79.
fator de depreciação (fd):
Método combinado de ROSS – HEIDECKE
Este método combina os fatores idade e estado de conservação do imóvel, onde obtêm-se
um fator k da tabela de Ross – Heidecke;
Idade aparente = 23 anos (38% da vida útil)
Estado de conservação = ruim, devido ao incêndio ocorrido
Vida útil = 60 anos
Fator K= 0,350
Fd = R + K (1-R), onde,
Fd= Fator de depreciação
R = fator residual = 20 %= 0,20, portanto;
Fd = 0,20 + 0,350 (1-0,20)
Fd = 0,48
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O valor do imóvel se compõem de duas partes, sendo uma relativa ao terreno e outra a
benfeitoria realizada sobre o terreno.
VC = Ap x Vu x D + Ae x Vu x D, onde:
Ap = Área privativa do apartamento
Vu = Valor do metro quadrado unitário adotado
D = Fator de depreciação
Ac = Área comum
Portanto:
VC1 = (220,065 m2xR$3.264,79x0,48)+(71,93 m2x R$3.264,79 x 0,48)=
VC1 = R$ 344.863,00 + R$ 112.721,00= R$ 457.584,00
Valor da avaliação do terreno e da construção
VA1 = VT1+ VC1 =
Onde:
VT1 = Valor do Terreno 1
VC1 = Valor da Construção 1
Portanto:
VA1 = R$ 457.584,00 + R$ 130.302,00 =
VA1 = R$ 587.886,00, arredondando-se para R$ 588.000,00
7.2 Método comparativo de dados de mercado:
Pesquisa de mercado para apartamentos de três quartos e duas vagas de garagem,
1) Condomínio Rembrandt Plaza
Área: 290,00 m2
Oferta : R$ 450.000,00
Preço / m2: 1.551,00
Informante: Bolsa Imobiliária, código da oferta R65, Rua Gustavo Maciel 17-56,
fone 32343344
2) Condomínio Rembrandt Plaza
Área: 290,00 m2
Oferta : R$ 550.000,00
Preço / m2: 1.896,00
Informante: Bolsa Imobiliária, código da oferta 69499, Rua Gustavo Maciel 17-56,
fone 32343344
3) Condomínio Rembrandt Plaza
Área: 290,00 m2
Oferta: R$ 700.000,00
Preço / m2: 2.413,00
Informante: Imobiliária H2, código da oferta , Rua Luso Brasileiro 4-44,
fone 31045677
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4) Condomínio Rembrandt Plaza
Área: 290,00 m2
Oferta : R$ 680.000,00
Preço / m2 : 2.344,00
Informante: Imobiliária Mercúrio, código da oferta AP 0332, Alam. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla
12-12, fone 35701200
5) Condomínio Mediterrane
Área: 160,00 m2
Oferta : R$ 500.000,00
Preço / m2: 3.125,00
Informante: Bolsa Imobiliária, código da oferta C463, Rua Gustavo Maciel 17-56,
fone 32343344
6) Condomínio Caiobá
Área: 190,00 m2
Oferta : R$ 500.000,00
Preço / m2: 2.631,00
Informante: Bolsa Imobiliária, código da oferta 21C, Rua Gustavo Maciel 17-56,
fone 32343344
7) Condomínio Caiobá
Área: 190,00 m2
Oferta: R$ 500.000,00
Preço / m2: 2.631,00
Informante: Imobiliária H2, código da oferta 44 , Rua Luso Brasileiro 4-44,
fone 31045677
8) Condomínio Partenon
Área: 145,00 m2
Oferta : R$ 600.000,00
Preço / m2 : 4.137,00
Informante: Imobiliária H2, código da oferta 161, Rua Luso Brasileiro 4-44,
fone 31045677
9) Condomínio Mediterrane
Área: 145,00 m2
Oferta: R$ 595.000,00
Preço / m2: 4.103,00
Informante: Imobiliária H2, código da oferta 139, Rua Luso Brasileiro 4-44,
fone 31045677
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Quadro matriz
Amost Dados
ra
iniciais
( R$ )
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

1.551,00
1.896,00
2.413,00
2.344,00
3.125,00
2.631,00
2.631,00
4.137,00
4.103,00

Matriz dos fatores
Ff
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Ft

Fa

Fe

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,92
0,94
0,94
0,91
0,91

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Dados
Finais
(R$)
1.396,00
1.706,00
2.171,00
2.109,00
2.587,00
2.225,00
2.225,00
3.288,00
3.360,00

Tem-se assim os valores homogeneizados:
Valor médio das ofertas pesquisadas: R$ 21.067,00 / 9 = R$ 2.340,00
+ 30 % = R$ 3.042,00
30 % = R$ 1.638,00
Como as ofertas 8 e 9 estão fora do limite do desvio, vamos fazer nova média saneada;
Valor médio das ofertas pesquisadas: R$ 14.419,00 / 7 = R$ 2.059,00
+ 30 % = R$ 2.676,00
30 % = R$ 1.441,00
Como a oferta 1 está fora do limite do desvio, vamos fazer nova média saneada;
Valor médio das ofertas pesquisadas: R$ 13.023,00 / 6 = R$ 2.170,00
+ 30 % = R$ 2.821,00
30 % = R$ 1.519,00
Portanto, com os valores da pesquisa nenhuma oferta de imóvel está fora do desvio. Portanto
a média saneada é :
PUP = R$ 2.170,00 (preço unitário pesquisado)
Assim, para o imóvel avaliando, sendo o valor unitário de R$ 2.170,00 / m2, temos:
V = R$ 2.170,00 x 292,00 m2 = R$ 633.640,00;
Ou, em números redondos: R$ 633.000,00
R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais)
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9. DESVALORIZAÇÃO DEVIDO AO INCÊNDIO :
Em vistoria, no imóvel, foi constatado que houve um incêndio interno no apartamento e que
afetou diretamente a cozinha, lavanderia, dois quartos e a pintura total interna. Será necessário
a instalação de revestimentos de azulejos e piso na cozinha e lavanderia. Também será
necessária a reconstrução das fiações e aparelhos elétricos como tomadas, interruptores e
lustres. O forro de gesso da cozinha e da lavanderia será refeito. Será necessário uma pintura
geral e limpeza.
Apresentamos abaixo, uma tabela de distribuição percentual dos custos dos serviços de
construção, para que seja descontado do valor do apartamento, os percentuais dos serviços
necessários a sua reconstrução.
Na tabela apresentada e com os serviços grifados, necessários para a reconstrução, implica
um desconto de 34,5 % do valor avaliado para que o apartamento chegue num estado que
possa ter um valor de mercado como foi feita a avaliação;
Onde:
VA = Valor do apartamento avaliado: R$ 633.000,00
D = Percentual da desvalorização devido a reforma necessária: 34,5 %
Portanto:
VA = R$ 633.000,00 x (100 – 34,5) = R$ 414.615,00
VA = R$ 414.615,00, arredondando-se para R$ 415.000,00
10. CONCLUSÃO :
Portanto, O JUSTO VALOR DE MERCADO de um apartamento de nº 62, com duas vagas de
garage, localizado no prédio residencial denominado Condominio Rembrandt Plaza, situado a
rua Bandeirantes 7-39, no , na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, pelo método direto
comparativo de dados de mercado para o terreno e pelo método de reprodução da
construção, obteve-se um valor de R$ 588.000,00 e pelo método comparativo de
dados de mercado para o terreno e para a construção, obteve-se um valor de
R$633.000,00, porém com a desvalorização do apartamento devido ao estado atual do
mesmo após o incêndio e com a reforma necessária apara deixa-lo em condições de venda,
concluímos que o imóvel em questão está avaliado em R$ 415.000.000,00 (quatrocentos
e quinze mil reais).
11. ENCERRAMENTO:
Dando por terminado o seu trabalho, mando imprimir o presente LAUDO que se compõe de
nove folhas, mais os anexos, impressas por computador, de um só lado, vindo as demais
rubricadas e esta, datada e assinada pelo perito.
Bauru, 23 de julho de 2018.
__________________________________
JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS
Engenheiro Civil - CREA 0600574853
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Anexos:
01 – Boletim Econômico – Junho de 2018 – Sinduscon/SP.
02 - Tabela Hoss – Heidecke – Fator K
03 - Tabela 01 – Vida útil e valor residual.
04 - Tabela de coeficientes – Base R8N.
05 - Tabela de distribuição percentual dos custos dos serviços de construção para
apartamentos.
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ANEXO 01 – Boletim Econômico – Junho de 2018 – Sinduscon/SP.
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ANEXO 02 - Tabela Hoss – Heidecke – Fator K
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ANEXO 03 - Tabela 01 – Vida útil e valor residual.
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ANEXO 04 - Tabela de coeficientes – Base R8N.
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ANEXO 05 - Tabela de distribuição percentual dos custos dos serviços de
construção para apartamentos.
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