
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Gerência de Pesquisa e Avaliação

Núcleo de Pesquisa e Avaliação

 

 

Laudo de Avaliação Nº 715/2020 - TERRACAP/DICOM/GEPEA/NUPEA Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Gerência de Administração de Recebíveis Imobiliários (Geari).

 

2. FINALIDADE DO LAUDO

Atender ao Despacho - TERRACAP/PRESI/DIRAF/GEARI (46138492), nos autos do Processo nº 0111-
002287/2012.

 

3.  OBJETIVO DE AVALIAÇÃO

Determinar o valor do custo de reedição das benfeitorias erigidas no imóvel iden ficado e
caracterizado no item 5.

 

4. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Conforme os itens 6.1 e 6.2 da Norma Brasileira ABNT NBR 14.653-1:2019 (Avaliação de Bens - Parte
1: Procedimentos gerais), as informações rela vas ao imóvel objeto do presente laudo estão
presentes em sua Ficha Cadastral (45714524), no Relatório de Vistoria (46520722) e no Relatório
Fotográfico, item 12 do presente laudo de avaliação.

No dia 17 de setembro de 2020, uma equipe do Nupea/Gepea compareceu ao local com o obje vo de
vistoriar o imóvel, subsidiando, assim, a avaliação da benfeitoria existente, que está disposta no lote
conforme ilustra a imagem a seguir, sendo que o polígono laranjado corresponde às delimitações do
terreno e o polígono vermelho corresponde à delimitação da benfeitoria:
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Imagem 1 - Imagem de satélite do imóvel com destaque das benfeitorias.
Fonte: software TERRAGEO

 

A benfeitoria erigida no imóvel enquadra-se na pologia residencial. A área desta, que foi ob da por
meio de georreferenciamento, soma cerca de 90m².

De acordo com o Despacho SEI-GDF  TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM ( 29033021), as avaliações da
Gerência de Pesquisa e Avaliação (Gepea) deverão ser realizadas seguindo os parâmetros expressos
na Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) e em seus anexos.

 

5. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS)

Imóvel: 246248-6 - SANTA MARIA COMERCIO LOCAL 207 LT B-04

Região Administrativa: RA-XIII - SANTA MARIA

Setor: Santa Maria

 

Área do terreno: 150,000 m²

Área de máxima de construção: 600,00

Coeficiente de aproveitamento: 4,00;

Taxa de Ocupação: 100%.

 

Forma: regular;

Situação: ocupado;
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Posição: esquina.

 

Norma de gabarito: Luos;

Destinação: UOS CSIIR 2 - COMERCIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL E
RESIDENCIAL, ONDE SÃO OBRIGATÓRIOS OS USOS COMERCIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL, SIMULTANEAMENTE OU NÃO, E ADMITIDO O USO RESIDENCIAL DESDE
QUE ESTE NÃO OCORRA VOLTADO PARA O  LOGRADOURO PÚBLICO NO NÍVEL DE CIRCULAÇÃO DO
PEDESTRE. (VIDE ANEXO I – TABELA DE USOS E ATIVIDADES DA LUOS E/OU ADM. REGIONAL  PARA
ATIVIDADES PERMITIDAS)

 

5.1. Caracterização das Benfeitorias

A benfeitoria existente no imóvel se cons tui de uma edificação com pologia residencial de um
pavimento, concebida em estrutura de concreto armado, fechamento em alvenaria e com cobertura de
telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira. O imóvel é delimitado por um portão metálico
pintado e por um muro que está apenas com chapisco na parte externa e sem reves mento na parte
interna. A varanda possui piso cimentado e as paredes frontais da benfeitoria estão pintadas. A
edificação possui esquadrias metálicas externas com fechamento em vidro, instalações elétricas e
instalações hidráulicas com reservatório de água instalado. Não foi possível inspecionar o interior da
benfeitoria, fato que impede determinar com exa dão o padrão de acabamento, a configuração
arquitetônica e o respectivo estado de conservação dentro da residência.

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O método de avaliação empregado na determinação do valor das benfeitorias foi o da Quan ficação
do Custo, através do Custo Unitário Básico (CUB), fornecido pelo Sinduscon-DF, conforme descrito no
item 8.3.1 da Norma Brasileira ABNT NBR 14.653-2:2011 (Avaliação de Bens - Parte 2: Imóveis
Urbanos).

Esse método es ma o custo de reedição das benfeitorias por meio da u lização da área edificada
mul plicada pelo valor do CUB, adicionando a este os custos dos itens que não foram previstos pela
Norma Brasileira ABNT NBR 12.721/2006 (Avaliação de custos unitários de construção para
incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edi cios - Procedimento), ou
subtraindo os serviços que não foram executados. As parcelas dos serviços que não são contemplados
pelo CUB foram extraídas da revista especializada Construção e Mercado - Editora Pini, n°197,
setembro/2017, página 61, conforme demonstrado na planilha de cálculo do item 9.

Apesar dos serviços de Fundações não serem contemplados pelo CUB, este item não foi considerado
no presente cálculo, tendo em vista que não vemos acesso aos projetos de fundações e à sondagem
do terreno.

O cálculo da depreciação sica foi realizado por meio da aplicação de um coeficiente de depreciação,
calculado através do Método Ross-Heidecke, que leva em consideração a idade aparente, a vida ú l e
o estado de conservação das benfeitorias. Esse coeficiente é aplicado sobre o valor calculado em
orçamento, resultando assim no valor de depreciação.

O custo de reedição das benfeitorias foi calculado subtraindo o custo de reprodução das benfeitorias à
depreciação calculada pelo Método Ross-Heidecke.

Com o intuito de verificar a regularidade da edificação, enviamos para a Administração Regional do
Gama o O cio Nº 9/2020 - TERRACAP/DICOM/GEPEA/NUPEA ( 46652354), solicitando vista e cópia
dos possíveis processos relacionados a aprovação de projeto do imóvel avaliando, sendo que por meio
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do Ofício Nº 43/2020 - RA-XIII/GAB/ASTEC (47980166), a Admistração Regional respondeu que não ter
encontrado processo aberto sobre o referido imóvel. Portanto, considerando que a construção é
irregular, não foi contabilizada na avaliação das benfeitorias a Bonificação e Despesas Indiretas (BDI).

 

7. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

De acordo com as recomendações da Norma Brasileira ABNT NBR 14.653-2:2011, temos a seguinte
especificação atingida:

Grau de fundamentação: II.

 

8. CALCULO DO VALOR DAS BENFEITORIAS

 

Tabela 2 - Planilha de cálculo do valor da residência.

Dados da benfeitoria Unid. Quant.

A Área da benfeitoria (m²) m² 90,00

B
CUB: Residência - Padrão baixo - R1
Mês de referência: agosto/2020

R$/m² 1.418,47

C
Serviços não contemplados no CUB ou não
executados

Unid. Quant. Valor

C.1 Cobertura % -5,00 -70,92

C.2 Revestimento % -12,00 -170,22

D
Total de serviços não contemplados no CUB ou
não executados (Σ item C)

R$/m² - -241,14

E Custo unitário ajustado (B+D) R$/m² - 1.177,33

F BDI (incidente sobre E) % - 0,00

G Custo unitário de reconstrução ajustado (E+F) R$/m² - 1.177,33

H Custo total de reconstrução (AxG) R$ - 105.959,71

Depreciação - Método Ross-Heidecke Unid. Valor

I Estado da benfeitoria Regular C

J Idade aparente anos 7,00

K Vida útil anos 65,00

L Fator K % -7,88

M Depreciação (LxG) R$/m² -9277

N Custo unitário depreciado (G-M) R$/m² 1.084,56

O Custo de reedição da edificação (AxN) R$ 97610,08

P Custo de reedição da edificação arredondado R$ 97.600,00

 

9. VALOR FINAL

O valor total obtido na avaliação perfaz R$ 97.600,00 (noventa e sete mil e seiscentos reais).

 

10. OBSERVAÇÕES

Adotado o critério de arredondamento no valor final conforme preconiza o item 6.8.1 da Norma
Brasileira ABNT NBR 14.653-1:2019.
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A validade deste Laudo é de 180 (cento e oitenta) dias.

O presente laudo de avaliação é do po resumido, atendendo aos termos do item 9 da Norma
Brasileira ABNT NBR 14.653-1:2019.

Nº de laudo GAV: 4413/2020.

 

11. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Vistoria realizada em 17/09/2020.

Fotografia 1 - Fachada frontal Fotografia 2 - Fachadas frontal e lateral

Fotografia 3 - Fachada lateral Fotografia 4 - Interior do imóvel

 

Documento assinado eletronicamente por KAIRO ROSA NEVES DE OLIVEIRA - Matr.0002725-1,
Engenheiro(a), em 08/10/2020, às 15:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIO CARDOSO TAVELIN - Matr.0002259-4,
Engenheiro(a), em 08/10/2020, às 15:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOEL AZEVEDO LESSA - Matr.0002464-3,
Engenheiro(a), em 08/10/2020, às 16:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ILTON MELO SALVIANO - Matr.0002529-1,
Avaliador(a), em 08/10/2020, às 20:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MANUELA FALCÃO MARQUES - Matr.0002467-8,
Engenheiro(a), em 09/10/2020, às 08:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PEDRO DIAS LIMA - Matr.0002462-7,
Engenheiro(a), em 09/10/2020, às 20:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARLA PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA TAVARES -
Matr.0002455-4, Engenheiro(a), em 09/10/2020, às 21:19, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 46893743 código CRC= 6D959D37.
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