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LAUDO DE AVALIAÇÃO – FOLHA RESUMO 
 

SOLICITANTE:Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV; 

ENDEREÇO DO IMÓVEL:Setor de Abastecimento e Indústria – SIA, Trecho 03, 

Lotes N° 145 e 155 - Brasília/DF; 

OBJETIVO:Determinação do valor locativo; 

MÉTODO(S) UTILIZADO(S): Método Comparativo Direto de Dados de Mercado; 

VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO MENSAL:R$ 72.350,00(Setenta e 

Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais). 
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 1- PREMISSAS 
 

O presente Laudo de Avaliação tem como finalidade apurar o Valor de Mercado 

real do imóvel, registrado sob o número de Matrícula nº 15.737 do Cartório do 4º 

Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com base na realidade de 

mercado atual. 

Este Engenheiro Civil dedica-se ao mercado imobiliário, não possuindo qualquer 

interesse sobre os Valores de Mercado apurados sobre os imóveis que avalia, 

garantindo assim a realização de um estudo imparcial, íntegro e competente. 

O presente imóvel está sendo considerado como livre e desembaraçado de 

qualquer ônus e comprometimento que impeça a sua comercialização e utilização. 

Não foram efetuadas investigações sobre a documentação apresentada pelo 

solicitante, sendo todas consideradas como verdadeiras e confiáveis. 

O imóvel foi vistoriado para o fim a que se destina, sendo considerado conforme 

verificado “in loco” na data da vistoria. 

Todas as informações fornecidas pelo solicitante sobre o mesmo (inclusive sua 

área), são verificadas “in loco” quando é possível a realização da vistoria interna. 
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Declaro não ter interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em 

questão, e que este Laudo de Avaliação foi elaborado conforme as normas de 

avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado e segundo os critérios e 

políticas definidas pelo solicitante desta avaliação. 

 

 2- IDENTIFICAÇÃO 
 

SOLICITANTE: Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV; 
PROPRIETÁRIO: Hanna Youssef Massouh; 
ENDEREÇO DO IMÓVEL: Setor de Abastecimento e Indústria – SIA, Trecho 03, 
Lotes N° 145 e 155 - Brasília/DF; 
 

 3- OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 
 

O objetivo deste Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico (PTAM) é 
apresentar de forma clara e objetiva o Valor de Mercado do imóvel em questão, com 
base em pesquisas realizadas no mercado imobiliário da região geográfica onde 
este se encontra, considerando os aspectos urbanos e econômicos locais e os 
tratamentos dos dados colhidos através da metodologia mais eficaz, para o fim que 
se destina. 

 
 4- DOCUMENTAÇÃO 
 

O Imóvel, objeto deste PTAM, está registrado sob a Matrícula nº 15.737 do 
Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.  
 

 5- VISTORIA 
 
Não foi possível realizar vistoria interna do imóvel. Conforme preconiza a 
Norma 14.653-2 – Avaliação de Bens 
 

Item 7.3.5.2 Impossibilidade de vistoria 
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Quando não for possível o acesso do avaliador ao interior do imóvel, o motivo 

deve ser justificado no laudo de avaliação. Neste caso, em comum acordo com 

o contratante, a vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode 

prosseguir com base nos elementos que for possível obter ou fornecidos pelo 

contratante, tais como: 

 

 descrição interna; 

  

 no caso de apartamentos, escritórios e conjuntos habitacionais, a vistoria 

externa de áreas comuns, a vistoria de outras unidades do mesmo edifício e 

informações da respectiva administração; 

 
no caso de unidades isoladas, a vistoria externa. 

 

As considerações hipotéticas sobre o imóvel que configuram a situação 

paradigma, devem estar claramente explicitadas no laudo de avaliação. 

 

Para o presente PTAM adotamos as características apresentadas na 

documentação fornecida pelo contratante e pesquisa realizada sobre o imóvel 

baseado do Georreferenciamento da cidade de Brasília – DF, juntamente com a 

vistoria “in loco” evidenciado sua existência bem como suas características 

externas.  

 
5.1 – INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL 

 
Coordenadas geográficas: -15.803071, -47.952488. 

 

5.2 – CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO 
 

Capital federal do Brasil e também a sede do governo do Distrito Federal, a 
cidade de Brasília está situada na Região Centro-Oeste com extensão territorial de 
5.760,783 quilômetros quadrados e uma população estimada em 2021, segundo o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 3.094.325 habitantes, se 
constituindo na terceira cidade mais populosa do país. O habitante que ali nasce é 
chamado de Brasiliense. 
 

A ideia de construir Brasília 

 

A construção de Brasília se concretizou entre os anos de 1956 e 1960, no 

governo deJuscelino Kubitschek. O presidente utilizou a construção da nova capital 

brasileira como uma propaganda nacionalista e modernista, marcada pelo slogan 

“governar 50 anos em 5”. 

Além de idealizar a construção da capital como uma política de modernização, o 

presidente JK tinha os seguintes objetivos: 

• Aceleração do desenvolvimento do país, promovendo a ocupação do interior 

do Brasil; 

• Fortalecer a industrialização na capital e nas áreas adjacentes para promover 

o crescimento do mercado interno. 

A localização da nova capital teve os critérios geopolíticos: 

• Como o mundo havia acabado de enfrentar duas longas guerras mundiais, 

transferir a capital (Rio de Janeiro) para o interior aumentaria a sensação de 

segurança em caso de um conflito armado; 

• Transferir a capital para um lugar mais distante amenizaria as possíveis 

insatisfações populares; 

• Colocar a capital no centro do país, iria contribuir para o crescimento e a 

ocupação de cidades no interior do Brasil, que estava concentrada no litoral. 
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A ocupação e o crescimento de Brasília 

 

Quando foi planejada para ser construída, Brasília foi idealizada para receber 

500.000 habitantes até o ano 2000. 

Com a capital construída e consolidada, os setores de comércio, construção civil, 

serviços e industrial se expandiram na cidade, e atraíram muitos migrantes de outras 

regiões. Desse modo, houve um crescimento populacional acima do esperado e, 

prova disso foi que, em seus cinco primeiros anos de existência, Brasília já havia 

ultrapassado a população de Goiânia – a cidade mais populosa da região na época. 

Com o crescimento acima do esperado, a companhia responsável pela 

construção de Brasília – a Novacap – doou lotes para a construção de novos bairros 

para a ocupação de hotéis, bancos e comércio. Entretanto, com o extenso 

adensamento da cidade, o processo de favelização se iniciou na capital, obrigando a 

companhia a inaugurar a primeira cidade-satélite, Taguatinga, construída com o 

propósito de ser um espaço para o abastecimento de mercadorias para Brasília. 

Entretanto, Brasília se constituiu como uma metrópole alvo de muitos migrantes e 

teve um crescimento muito alto em sua população, não conseguindo oferecer mais 

moradias para seus novos habitantes. Desse modo, outras cidades-satélites – como 

Gama, Ceilândia, Sobradinho, entre outras – se consolidaram devido ao 
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recebimento de migrantes e hoje cumprem a função de serem cidades-dormitórios, 

caracterizando a alta migração pendular que ocorre no Distrito Federal, ou seja, 

muitas pessoas trabalham na capital e apenas voltam para sua cidade-satélite no 

período noturno. 

Decorrente desta integração, o governo do Distrito Federal criou a RIDE - Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – que é composta por Brasília e as 

regiões administrativas do DF, mais algumas cidades goianas e mineiras próximas à 

capital, englobando 20 municípios. 

 

 

 
 
 
 

Economia de Brasília 

 

Segundo dados do IBGE de 2015, o PIB da capital federal foi R$ 215,6 bilhões 

de reais, participando de 3,6% da economia nacional. Em 2016, o PIB per capita de 

Brasília foi a maior entre as capitais do país estimada em R$ 79.099,77. 
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A cidade é um importante centro econômico do país, onde há a presença de 

muitas indústrias, um setor tecnológico muito forte, e a presença no setor terciário, 

sobretudo na área do comércio varejista. Há também muitas instituições de Ensino 

Superior na cidade, que atraem estudantes de todo o país. 

O turismo cívico é outra atividade econômica bastante participativa do PIB da 

metrópole. Os prédios, que são sedes de ministérios e do governo federal, são 

tombados como patrimônio cultural pelo IPHAN e recebem anualmente uma grande 

quantidade de turistas interessados em conhecer essas estruturas presentes na 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

Problemas urbanos de Brasília 

 

Brasília apesar de ter um IDH bem desenvolvido, 0,824 em 2010, possui a maior 

desigualdade de renda entre as capitais brasileiras, além de registrar um dos 

maiores índices de homicídios entre as capitais brasileiras, sobretudo em suas 
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cidades-satélites. A capital federal é uma das cidades mais caras de se viver 

perdendo apenas para São Paulo e o Rio de Janeiro. 

Congestionamentos quilométricos também fazem parte da realidade da capital, já 

que grande parte da população das cidades-satélites vai para a cidade para 

trabalharem, ocasionando em um intenso fluxo de trânsito em qualquer hora do dia. 

Serviços saturados também é uma realidade presente, já que falta vagas em 

creches, hospitais públicos e acesso à educação pela população mais 

desfavorecida. 

A desigualdade social e a segregação espacial é muito presente na capital e em 

seu entorno, onde é comum ver a presença de prédios luxuosos ao longo da cidade 

e ver favelas e ocupações irregulares sem infraestrutura nas cidades-satélites 

vizinhas. 

 

Aspectos físico-naturais de Brasília 

 

Relevo de Brasília 

Situado no Planalto Central, Brasília tem um relevo relativamente plano, 

apresentando leve ondulações em sua extensão territorial. Sua altitude varia entre 

1000 e 1200 metros. O ponto mais alto da cidade é o Pico do Roncador, que tem 

1.341 metros, e está localizado na Serra de Sobradinho. 

 

O clima de Brasília 

O clima característico de Brasília é o clima Tropical, que é caracterizado por ser 

quente e úmido. Sua temperatura média é de 22°C que varia entre 13 °C e 30°C 

durante o ano. A média pluviométrica anual é de aproximadamente 1.500 mm. 

No clima da capital, existe duas estações bem definidas: verão chuvoso – altas 

temperaturas e ocorrência de chuvas – ocorre entre outubro e maio – e o inverno 

seco – temperaturas mais amenas e ausência pluviométrica -. 

 

Hidrografia de Brasília 
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A cidade de Brasília é um importante divisor de águas. Sua extensão territorial é 

banhada por vários rios e córregos. Os principais cursos hídricos que banham a 

capital são: Rio Maranhão, Rio Paranoá – que abastece 30% da população 

brasiliense e Rio Descoberto. 

Presente na paisagem da cidade, o Lago artificial conhecido como Paranoá, 

originado a partir do represamento do rio homônimo, foi construído para abastecer a 

população local. Além disso, o lugar é bastante frequentado por praticantes de 

esportes radicais e pescadores profissionais e tem em sua volta bares e 

restaurantes para os turistas que ali visitam. 

 

 

 
Referências: 
http://www.df.gov.br/333/ 
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/TD_13_Brasília_uma_cidade_centenária.pdf 
 

5.3- INFRAESTRUTURA E RECURSOS 

 

Trata-se de região com infraestrutura urbana completa, com vias públicas, com 

redes públicas de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

rede bancária, policiamento, postos de saúde, escolas, comércio, serviços, lazer e 
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outros, com boas condições de acessibilidade, com vizinhança predominante de 

empreendimentos comerciais e industriais. 

Acesso pelas vias EPTG, EPAC e EPIA, circulação interna em vias largas (de 

sentido duplo). 

 

 5.4 – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 

Trata-se de um imóvel urbano, de 02 lotes com área de geometria retangular, 

medindo 1.000,00 m² cada um, conforme descrito em sua matricula: 

 
 
 
 
  O edifício comercial, possui 5 pavimentos e um anexo com 2 pavimentos, 

ligados por uma estrutura tipo galpão de estrutura metálica.Seu acesso é frontal e 

possui área construída de 2.076,68 m². 

O edifício principal é executado em estrutura metálica, com fechamento em pele 

de vidro frontal, alvenaria de fechamento nas laterais e fundo. O edifício anexo 

também é executado em estrutura metálica, com fechamento em alvenaria.  

O edifício encontra-se desocupado a pelo menos 2 anos, sendo anteriormente 

ocupado pela Policia Rodoviária Federal (PRF), desde sua construção. 
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Os pavimentos térreos a cobertura são destinados a escritório, sendo o último 

pavimento a cobertura, que além da área de escritório, possui varanda descoberta. 

O galpão central é utilizado como estacionamento coberto, bem como para 

armazenamento de produtos. 

O edifício anexo é utilizado em seu térreo para apoio e o pavimento superior, 

destinado ao plenário, com banheiro anexo. 

A unidade possui sistema construtivo em estrutura metálica e fechamento em 

alvenaria e pele de vidro, necessitando de manutenção corretiva e limpeza, já que 

foi construído a aproximadamente 10 anos e está a mais de 2 anos desocupado. 

 Paredes com pintura acrílica branca. Necessita de nova pintura para 

retirada de manchas e correção de pontos de umidade. 

 Piso em Porcelanato Acetinado internamente no edifício principal, 

cerâmica no edifício anexo, e piso cimentado no galpão e área externa. 

 Banheiros e Copa com revestimento em pintura acrílica lavável 

 Tetos em forro mineral removível, com pontos de umidade e falta de 

placas. 

 Iluminação em Plafon 60x60cm embutido nas áreas de escritório, e 

redondos nas áreas molhadas. 

 Praticamente todos os ambientes de escritório possuem vaporizadores 

de ar-condicionado. 

 As esquadrias são em alumínio e vidro, com a fachada principal e parte 

das laterais em pele de vidro. 

 O edifício principal possui escada de emergência e 1 elevador. Já o 

anexo possui apenas escada metálica. 

 O Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio possui Hidrantes, 

Extintores, Detecção de Incêndio, SPDA, Sinalização e Iluminação de 

Emergência. 

 A cobertura possui ponto de infiltração relativo à falha de manutenção 

do telhado e calhas 
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 5.5- TOPOGRAFIA 
 

O Terreno possui sua topografia plana. 
 

5.6- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

POPULAÇÃO DISTRITAL 
 
 

 População estimada [2020]   3.055.149 pessoas  
       

 
População no último censo 
[2010]   2.570.160 pessoas  

       

 Densidade demográfica [2010]   444,66 hab/km²  
 
 
 

ECONOMIA DISTRITAL 
 
 
PIB per capita [2017]   80.502,47 R$ 
Percentual das receitas oriundas de 
fontes externas[2015] -  
Índice de Desenvolvimento humano 
(IDHM) [2010]   0,824 
Total de receitas realizadas [2017]   - R$(x1000) 
Total de despesas empenhadas 
[2017]   - R$(x1000) 
 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/brasilia/panorama 

 

 6- AVALIAÇÃO 
  

6.1- NORMA 

 

O presente trabalho baseia-se na NBR 14.653-2/2011 “Avaliação de Bens 

Parte2: Imóveis Urbanos”, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

bem como a Resolução COFECI – N° 957/06). 
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 6.2- METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Conforme disposto na NBR 14.653-2 e já acordado com o cliente 

anteriormente, está adotado no presente trabalho o Método Comparativo Direto de 

Dados de Mercado, com Tratamento por Fatores, com análise direta do 

comportamento do mercado imobiliário local para imóveis semelhantes ao avaliando.  

Ao final do tratamento técnico dos dados colhidos em mercado para cada 

elemento, ponderando-se as características que exerçam influência intrínseca ou 

extrinsecamente na formação do valor, espera-se obter de forma objetiva e clara, 

através da experiência e conhecimento deste engenheiro civil, o valor de mercado 

real para o imóvel objeto desta avaliação. 

 

 6.3- AMOSTRAS 

 
Foram colhidos elementos semelhantes ao avaliando em sua região de 

abrangência para compor a amostra, a fim de analisar o comportamento do mercado 

da região.Concluíu-se que sua liquidez pode ser considerada como baixa. 
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 6.3.1- ELEMENTOS QUE COMPOEM A AMOSTRA 
 

AMOSTRA N° 1 Data:30/052022
Endereço

Obs:
Fonte/Telefone

Tipo Edificio Comercial área util(m²): 1560 Área terreno(m²): 600
Valor locação 70.000,00R$                    Idade aparente 3

R$ 44,87 R$/m² Acabamento Bom
Link:

AMOSTRA N° 2 Data:30/052022
Endereço

Obs:
Fonte/Telefone

Tipo Edificio Comercial área util(m²): 4060 Área terreno(m²): 4300
Valor locação 120.000,00R$                 Idade aparente 15

R$ 29,56 R$/m² Acabamento Medio
Link:

AMOSTRA N° 3 Data:30/052022
Endereço

Obs:
Fonte/Telefone

Tipo Edificio Comercial área util(m²): 2343 Área terreno(m²): 2000
Valor locação 70.000,00R$                    Idade aparente 15

R$ 29,88 R$/m² Acabamento Medio/Bom
Link:

AMOSTRA N° 4 Data:30/052022
Endereço

Obs:
Fonte/Telefone

Tipo Edificio Comercial área util(m²): 1846 Área terreno(m²): 1800
Valor locação 40.000,00R$                    Idade aparente 5

R$ 21,67 R$/m² Acabamento Bom
Link:

AMOSTRA N° 5 Data:30/052022
Endereço

Obs:
Fonte/Telefone

Tipo Edificio Comercial área util(m²): 4000 Área terreno(m²): 4000
Valor locação 100.000,00R$                 Idade aparente 15

R$ 25,00 R$/m² Acabamento Medio
Link:

SIA TRECHO 17

(61) 4003-3793 Arbo imoveis

https://df.olx.com.br/distrito-federal-e-regiao/comercio-e-industria/predio-comercial-no-sia-trecho-17-com-2-343-60m-1039040897

(61) 99840-6655 Smart Imob

https://www.dfimoveis.com.br/imovel/prdio-0-quartos-aluguel-sia-setor-industrial-df-sia-trecho-3-485665

(61) 4003-3793 Arbo imoveis

https://df.olx.com.br/distrito-federal-e-regiao/comercio-e-industria/predio-corporativo-sia-trecho-17-1846m-ac-1800m-lt-habite-se-1004797608

SAI TRECHO 3

SIA TRECHO 17

SIATRECHO 2

(61) 3244-3500 Dominus

https://www.dfimoveis.com.br/imovel/prdio-0-quartos-aluguel-sia-setor-industrial-df-sia-trecho-2-122166

SIA TRECHO 17 Rua 10

(61) 3327-2255 Amaral Imóveis

https://www.dfimoveis.com.br/imovel/prdio-0-quartos-aluguel-sia-setor-industrial-df-sia-trecho-17-rua-10-474072
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 6.3.2 – FOTO PRINCIPAL DE CADA ELEMENTO QUE COMPÕE 
AAMOSTRA 

 
 As imagens a seguir, foram retiradas do anuncio de cada elemento que 

compõe a amostra, com intuito de não estender o laudo demasiadamente, foi 

selecionada a foto de cada uma das amostras, e o link está disponibilizado no item 

6.3.1.  

 

 

Amostra 01 
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Amostra 02 

 

 

Amostra 03 
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Amostra 04 

 

 
Amostra 05 

 



 

6.3.3- HOMOGENEIZAÇÃO DOS FATORES:
 
Am V.Ofert(R$) A.equiv(m²)
1 70.000,00 1560
2 120.000,00 4060
3 70.000,00 2343
4 40.000,00 1846
5 100.000,00 4000

 
F1: Oferta; F2: Terreno; F3: Área Construída; F4: Acabamento; F5: Idade aparente
  
 7- CONCLUSÃO FINAL

Considerando as análises 

,objeto deste laudo, na data atual é:

Valor total (R$) = Valor Arbitrado (R$/m²) X Área equivalente do imóvel avaliando (m²)

Sendo: 

Área equivalente do imóvel avaliando (m²) = 

Valor unitário (R$/m²) = 34,62

 
VALOR TOTAL (R$): 72.350,00
(Setenta e Dois Trezentos e Cinquenta Reais

 

___________________________________________

Responsável Técnico: Luís Fernando Rocha Lopes

___________________________________________

Responsável Técnico: 

 

HOMOGENEIZAÇÃO DOS FATORES: 

A.equiv(m²) V.unt(R$/m²) F1 F2 F3 F4 F5
1560 44,87 1,00 0,95 0,98 1,05 1,10
4060 29,56 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00
2343 29,88 1,00 1,00 1,05 1,03 1,00
1846 21,67 1,00 1,10 0,99 1,05 1,07
4000 25,00 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00

F1: Oferta; F2: Terreno; F3: Área Construída; F4: Acabamento; F5: Idade aparente

CONCLUSÃO FINAL 
 

Considerando as análises feitas, conclui-se que o valor total da locação mensal 

, na data atual é: 

Valor total (R$) = Valor Arbitrado (R$/m²) X Área equivalente do imóvel avaliando (m²)

Área equivalente do imóvel avaliando (m²) = 2.076,88 m²  

rio (R$/m²) = 34,62 

VALOR TOTAL (R$): 72.350,00 
Setenta e Dois Trezentos e Cinquenta Reais) 

Brasília/DF, 

___________________________________________

Responsável Técnico: Luís Fernando Rocha Lopes

Eng. Civil e Eng. de Seg. do Trab. 

CREA – 21401/D-DF 

 

 

___________________________________________

Responsável Técnico: Christiano Veloso Porto

Arquiteto Urbanista  

CAU – A47.407 
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F5 V.Hom(R$/m²) 
1,10 48,25 
1,00 35,76 
1,00 32,31 
1,07 26,51 
1,00 30,25 

F1: Oferta; F2: Terreno; F3: Área Construída; F4: Acabamento; F5: Idade aparente 

a locação mensal 

Valor total (R$) = Valor Arbitrado (R$/m²) X Área equivalente do imóvel avaliando (m²) 

 

Brasília/DF, 31 de maio de 2022 

___________________________________________ 

Responsável Técnico: Luís Fernando Rocha Lopes 

___________________________________________ 

Christiano Veloso Porto 


