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Mata de São João — Bahia - Brasil

• Objeto: Imóvel Urbano - Terreno.

Matrícula
n.
• Documentaçäo:
15.779 — Ofício de Registro de Imóveis
de Mata de São Joäo - BA.

• Finalidade: Determinaçäo do Valor
de Mercado para Venda.

• Liquidez: Média -Alta.

•Data da Avaliaçäo: Abril de 2019.
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1 INTRODUÇÁO
1.1

Objetivo

Em atençäo à solicitaçäo feita pela OR Empreendimentos Imobiliários e
ParticipaOes S.A., o presente laudo tern por finalidade estimar o valor do
imóvel urbano abaixo descrito, determinando o valor de mercado do
terreno para venda, visando auxiliar na composiçäo de mercado da
propriedade em questäo.1

1.2

Identificaçäo da Propriedade

0 objeto do presente laudo constitui um Imóvel urbano-terreno',
correspondente a Matrícula n. 15.779 do Ofício de Registro de Imóveis de
Mata de São Joäo — BA. 0 terreno é dotado de liquidez média-alta.

1.3

Data de Avaliaçäo

Mes/ano de avaliaçäo: abril de 2019.

1

As informaçöes contidas neste relatório ou sobre as quais ele se baseia foram obtidas a partir

de pesquisas junto a terceiros, as quais assume-se que sejam confiáveis e precisas.
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Constitui-se em uma gleba localizada em área de valorizaçäo
crescente, próximo de grandes instalaçóes hoteleiras, parques, rodovia e
empreendimentos consolidados, corn topografia regular, vista privilegiada
para o mar e próximo a área verde de preservaçäo.

Adennais, o imóvel urbano objeto da presente análise encontra-se
localizado próximo a 5 (cinco) hotels e 6 (seis) pousadas, dentro da Costa
do Saufpe, sendo cercado por condomínios de casas de alto padräo, a
exemplo do Quintas de Sauípe, Casas de Sauípe e Reserva Sauípe.
Ressalte-se, contudo, que este último se encontra em construçäo com
entrega programada para julho/2019 e cam taxa de, aproximadamente,
95%

de

unidades

autônomas

vendidas

na

primeira

empreendimento2.
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Informaçóes obtidas em relatórios de venda fornecidos pela Incorporadora.
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a) Dimensties do Terreno
0 terreno referente ao imóvel é de conformaçäo geométrica
irregular, encerrando área total de 78.331,00m2

34,

conforme quadro de

áreas abaixo:
Item

Descriçao (m2)

Área total

78.331

Área a ser preservada

14.260

Potencial urbanizável

64.071

b) Legislaçäo e Posturas Municipais
Quanto ao zoneamento, a área está localizada na zona da APA
denominada ZOR-E (Zona de Ocupaçäo Rarefeita Especial) que permite a
implantaçäo de equipamentos turísticos de baixa densidade e gabarito
máximo de 14 metros.
c) Topografia e características do solo
0 terreno referente ao imóvel avaliando possui topografia que
contempla curvas de níveis que variam de 25m a 42m de altitude, corn 3
pontos altos de vista interessante para o mar e para o campo de golfe. 0
solo é próprio para o embasannento de edificaçóes.

3

A área de terreno referente ao imóvel em estudo foi obtida através de mediçäes "in loco".

4 Ressalte-se que no foram efetuados levantamentos de Passivos Ambientais, Topográficos,
Planimétricos e Cadastrais.
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3 AVALIAÇÁ05
A metodologia aplicável para avaliaçäo é em funçäo, basicamente,
da natureza do bem avaliado, da finalidade da avaliaçäo e da
disponibilidade, qualidade e quantidade de informaçiies colhidas no
mercado. 0 critério adotado perpassa por pesquisa de mercado, do
conhecimento de nossa empresa e de contatos corn agentes do mercado,
além dos documentos fornecidos pelo próprio consulente.
3.1 Empreendimento Projetado
O Estudo de Implantaçäo apresentado pela consulente indica urn
empreendimento hipotético que poderla ser implantado sobre a gleba
avalianda, onde podernos verificar as características das unidades
residenciais a serem implantadas conforme documento constante no Anexo
I (Saufpe Golf Terraces).
É importante salientar ainda que a concepçäo dos produtos
representa uma das alternativas possíveis e que qualquer projeto deve ser
submetido à aprovaçäo dos órgäos competentes.
0 valor resultante da avaliaçäo de mercado para venda
encontrado foi de R$ R$ 16.250.000,00 (dezesseis
duzentos e cinquenta mil reais)6.
As análises financeiras prospectivas utilizadas so baseadas em estimativas e premissas
desenvolvidas em conjunto corn o estudo de mercado e partem da premissa de que é possível
desenvolver um empreendimento imobiliário no terreno.
s Valor válido para Abril/2019.
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3.3 Conclusäo
Após análise das principals características do inióvel urbano acima
descrito, constatou-se que o terreno possui elevado potencial, tendo em
vista as condiçöes mercadológicas as quais se encontra inserido.
O imóvel encontra-se adequado a sediar futuros empreendimentos,
a exemplo de condomínio de lotes, condomínio de casas, torres corn, em
média, 4 pavimentos, alérn de hotéis e destinos de lazer.
Seu padräo construtivo é classificado como de boa qualidade,
encontrando-se o terreno em born estado de conservaçäo.

Responsável:

ou sa

Creci: 13910
Diretor Prontos Lopes Bahia
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