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PARECER TECNICO DE AVALIAÇÃO A PREÇO DE MERCADO  

 
 

Atendendo a solicitação de pessoa interessada, amparado nas disposições constantes no 
Artigo 3° da Lei n° 6.530/79 e no Artigo 2° do Decreto n° 81.871/78, diplomas que regem as 
Atribuições dos Corretores de Imóveis, segue abaixo o PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
MERCADOLÓGICA sobre o imóvel em questão, conforme apresentado a seguir: 
 
a) OBJETO:   Cobertura Residencial de Apartamento. 

b) OBJETIVO:  Estimar o preço comercial de VENDA do objeto. 

c) NÍVEL DE RIGOR: Parecer Técnico. 

d) SOLICITANTE:              ADEMIR DA SILVA  

e) SUMÁRIO EXECUTIVO 

Mario Gomes de Carvalho, perito judicial e corretor de imóveis, inscrito no CRECI sob nº. 

65.454, através do interessado acima descrito, fui contratado para estimar o valor de mercado 

para VENDA do imóvel abaixo: 

f) Finalidade:   Avaliação Patrimonial. 

g)  Data da Vistoria:  16/09/2021 

 
 

1. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 

Cobertura Unidade 181 – Edifício Cesar Residence 
Situado na Rua Heitor Sanchez, n°. 48, Praia Canto do Forte, na cidade de Praia 

Grande/SP: 
 

 Área Privativa 240,37 metros quadrados 
 Área Total 353,6078 metros quadrados 
 *Área não averbada + 260,00m² aprox. (Terraço antigo telhado) 
 Área Total Privativa* 500,00m²     
 Alto Padrão 

 
 
CARACTERISTICAS DO IMÓVEL 
Fundações:  Brocas de concreto armado e vigas baldrame moldadas; 
Estrutura:  Pilares, vigas em concreto armado; 
Alvenaria:  Bloco estrutural cerâmico; 
Piso:  Cerâmica tipo Porcelanato/Granito;  
Cobertura:  Estrutura e telhas metálicas; 
Revestimento:  Bloco estrutural; vidro e alumínio; 
Esquadrias:  Fachada com janelas e caixilhos em alumínio com vidros 

temperado, revestimento cerâmico;  
Instalação elétrica:  Tubulações embutida, quadro de distribuição; 
Instalação hidráulica:  Tubulações em PVC; 
Cadastro e Código P.M.A: 2.01.16.011.007.1181-6 
Registro de Imoveis:   Matrícula 170.614 
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ACOMODAÇÕES DA COBERTURA: 
 

Uma Cobertura espetacular, a vista para a orla e o mar, faz contemplarmos a imensidão 

da obra de Deus, que por vários ambientes da cobertura podemos contemplar a vista para a 

praia. 

A experiência que esta cobertura proporciona aos moradores, amigos e visitantes é 

uma experiência única, que proporciona momentos de paz, reflexão e calmaria em nossos dias 

mais agitados. 

Logo no hall de entrada já somos recebidos com harmonia da área social toda em piso 

em granito, onde já sentimos a energia do ambiente, os detalhes de gesso no teto marcam a 

identidade da cobertura, ali já vemos a ampla sala de jantar que acomoda uma mesa 10 lugares 

e 2 aparadores. A sala de TV recebe um painel de madeira com hack e os sofá, com sacada com 

aquela vista especial para a praia. 

A cozinha completa toda mobiliada e planejada com armários, geladeira, forno, fogão e 

cofia tudo prático para o dia-a-dia e acesso a sala de almoço que acomoda bem uma mesa 

redonda para 8 pessoas, tambem um balcão em granito. Já na saída para a área da piscina e o 

terraço, a piscina em partilhas com cascata, fica mais alta e deixa uma vista deslumbrante para 

o mar, o terraço da piscina temos uma vista para o mar e a ponta da praia. 

O terraço da churrasqueira fica no topo da cobertura, um show à parte é toda a área 

aberta com aprox. 260,00m² aqui era o antigo telhado que foi reformado, instalado um piso 

cerâmico, tudo para ser aproveitado pelos amigos e familia, recebendo muuuita gente, a 

churrasqueira com balcão em granito dá o apoio à estrutura, anexo ainda uma área coberta 

para apoio da festa, ali fica a cervejeira, mesas e freezer. 

Na área intima da cobertura temos o corredor de circulação tambem em granito que 

levas aos dormitórios, sendo:  

Um dormitório com piso cerâmico que acomoda bem uma cama, com armários 

planejados, ventilador de teto e fica ao lado do banheiro social com pia esculpida no mármore 

travertino e box em vidro temperado. 

Uma suíte com sacada e vista para o mar traz todo conforto dos armários planejados, 

painel de TV com hack, além do ar-condicionado para os dias quentes, o banheiro tambem com 

pia esculpida em mármore travertino com detalhes no marrom imperial deixa ele bem 

elegante. 
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A suíte do casal um amplo espaço do dormitório com acesso à área do closet com muito 

espaço e armários planejados dão acesso a sacada com uma vista deslumbrante, o banheiro 

acompanha o mesmo acabamento dos demais. 

Ainda tem uma despensa com armários e um ambiente dormitório com banheiro para 

acomodar mais uma turma que chega de surpresa. 

Bom, essa é a cobertura 181 do Cesar Residence, uma cobertura ampla, que oferece as 

melhores experiências que qualquer pessoa gostaria de ter e poder morar ou curtir no dia que 

precisar dar aquela espairecida, com a familia ou os amigos, ter bons momentos e muitas 

histórias para contar. 

 

Tipos de acabamentos: 

- Piso Granito Cinza Andorinha e Verde Ubatuba: Hall entrada, sala jantar, sala TV, sala almoço, 

cozinha e bancada da cozinha.  

- Piso cerâmico/porcelanato: Quarto, Suíte, Suíte casal, banheiros, área de serviço, Terraço 

piscina, Terraço churrasqueira, Apoio churrasqueira. 

- Pedra São Tomé: Área da piscina. 

- Mármore Travertino/Marrom Imperial: Pia banheiro social, pia das suítes. 

- Armários planejados: Todas as suítes, quarto, cozinha, área de serviço. 

- Revestimento Cerâmico Paredes: área externa, banheiros, cozinha. 

- Esquadria: Aluminio. 

 
Resumo: 
3 Vagas garagem 
Lavabo 
Sala Janatar 
Sala de TV 
Sala almoço 
2 suítes 
1 quarto 
Banheiro Social 
 

Cozinha  
Dependência de serviço 
Banheiro de serviço 
Terraço da Piscina com banheiro 
Terraço da Churrasqueira 
Anexo churrasqueira 
Área serviço  

 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DO LOGRADOURO E SITUAÇÃO DO IMÓVEL 
 
 
Análise Mercadológica:  

Imóvel localizado na Rua Heitor Sanchez, distante apenas 40 metros do calçadão da 
praia. Situado na praia Canto do Forte um dos melhores lugares da Praia Grande, região 
desejada e de boa classe social, conta com toda infraestrutura e comercio local, atendendo a 
necessidade dos moradores. 
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Padrão residencial do bairro é satisfatório e adequado as condições sociais. 
O grande aquecimento do mercado imobiliário devido a situação de pandemia que 

assola o país, vemos muitas famílias buscando mais espaço e mais conforto na moradia. 
Um apartamento de cobertura é uma experiência única, por ter a segurança do 

apartamento com o apelo de uma casa, pois a área externa proporciona a amplitude e 
liberdade. 

Esta é uma boa opção de investimento, pois o custo de uma unidade pronta e de alguns 
anos de construção é bem inferior ao preço dos imóveis novos, sendo assim mais competitivos 
diante os padrões das coberturas novas disponíveis no mercado. 

 
Situação do imóvel Imovel pronto para ocupação, acompanha todo o mobiliário e 
eletrodomésticos das imagens. 
Pronta para moradia, necessitando de pequenos reparos, como pintura interna, imovel sem 
necessidade de grandes reparos ou adaptações. 
 
Diante analise da matricula 170.614, podemos constatar que a área privativa averbada é a 
informada 240,3700m² e área total de 353,6078m². Porem verificamos que na área da 
cobertura (telhado) foi executado a melhoria de assentamento de piso cerâmico, feito a área 
de churrasqueira e anexo coberto, com área aproximada de 260m², porém, não é possível 
averbação da mesma, uma vez que caracteriza área de telhado do edifício, porem de acesso 
exclusivo da cobertura 181 e de uso pacifico.  

 
 

3. ROTEIRO FOTOGRAFICO 
 

 
Vista Aérea da Cobertura 181 
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Vista Aérea da Fachada lateral com a piscina 

 

 

 
Vista Sala Jantar 

 

 

 
Vista da Sala TV 
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Vista da sacada sala TV 

 

 

 
Vista Sala de almoço 

 

       

 
Cozinha completa 
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Suíte de apoio 

 

 

 
Vista da despensa 
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Área da piscina 

 

 
Vista da Piscina para o mar 

        

 

 
Detalhes da piscina 
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Banheiro da área da piscina 

 

 

 
Terraço da Piscina 
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Terraço da churrasqueira 

 

    

 

 
Terraço da churrasqueira 

 

 

 
Detalhes do Balcão da churrasqueira 
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Anexo coberto da churrasqueira 

 

 

 

 
Vista do quarto social 
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Banheiro social 

 

 
Suíte 1 com detalhes do mobiliario 

 

 
Vista da sacada da Suíte 1 
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Detallhes das pias dos banheiros 

 

 

 
Suíte do casal – área do dormitorio com vista para o closet 

 

 

 
Vista da sacada da Suíte do casal 
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Área do closet da suite do casal 

 

 
Vista aérea da orla 

 

 
Vista aérea da suite para a praia 
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Fachada do Edificio Cesar Residence – vista da praia no final da rua 

 

 

 
Academia do Edificio 

 

 

 

 
Salão de festas do Edifício 
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Sala de jogos do Edifício 

 

   
Vagas de garagem da unidade 181 

 

 

 

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 
O procedimento técnico empregado no presente Parecer, foi elaborado com base nas 

fontes de consulta mercadológica, com cálculos de avaliação para determinar o valor do 
imóvel com dados de mercado de imóveis semelhantes. Onde foram selecionados alguns 
elementos de pesquisa, de imóveis similares em oferta ou negociados e opiniões de 
proprietários e corretores com base nestes dados determina-se o valor a ser aplicado. 

 
A análise e a conclusão contida neste relatório baseiam-se em diversas premissas, 

realizadas na presente data, tais como: valores praticados pelo mercado, preços de venda, 
padrão de construção, estado de conservação. 
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Diante das pesquisas mercadológicas para VENDA encontramos imóveis semelhantes 
com valores médios de: 

 
 

COMPARATIVO 1: 
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-
grande-com-garagem-231m2-venda-RS2900000-id-2497567367/ 
 
Cobertura com 231,00 metros quadrados de área 
Avenida Marechal Hermes, 126 - Canto do Forte, Praia Grande – SP 
 
Anunciado R$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais) 
Anunciante: (11) 2021-7793 - (11) 94772-7199 

 

 

COMPARATIVO 2: 
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-
grande-com-garagem-246m2-venda-RS1850000-id-2531210285/ 
 
Cobertura com 246,00 metros quadrados de área 
Canto do Forte, Praia Grande – SP 

Código da oferta no anunciante: CO0467 
 
Anunciado R$ 1.850.000,00 (Hum milhão oitocentos e cinquenta mil reais) 
Anunciante: NOVA CASARÃO IMÓVEIS (13) 3302-9660 
 

 
COMPARATIVO 3: 
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-
grande-com-garagem-172m2-venda-RS1200000-id-2527265976/ 
 
Cobertura com 172,00 metros quadrados de área 
Canto do Forte, Praia Grande – SP 

Código da oferta no anunciante: CO00027 
 
Anunciado R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) 
Anunciante: SN IMÓVEIS (13) 3034-0032 
 
 
COMPARATIVO 4: 
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-4-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-
grande-com-garagem-400m2-venda-RS3990000-id-2513268100/ 
 
Cobertura com 400,00 metros quadrados de área 
Condomínio Edificio Residencial Maiara 

Avenida Rio Branco, 105 - Canto do Forte, Praia Grande - SP 

Código da oferta no anunciante: 3HWKJI2F 
 
Anunciado R$ 3.990.000,00 (Tres milhões novecentos e noventa mil reais) 
Anunciante: SLVB Empreendimentos Imobiliarios  (13) 3224-2088 
 

https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-231m2-venda-RS2900000-id-2497567367/
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-231m2-venda-RS2900000-id-2497567367/
tel:+551120217793
tel:+5511947727199
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-246m2-venda-RS1850000-id-2531210285/
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-246m2-venda-RS1850000-id-2531210285/
https://www.vivareal.com.br/136123/nova-casarao-imoveis/
tel:+551333029660
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-172m2-venda-RS1200000-id-2527265976/
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-3-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-172m2-venda-RS1200000-id-2527265976/
https://www.vivareal.com.br/136123/nova-casarao-imoveis/
tel:+551330340032
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-4-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-400m2-venda-RS3990000-id-2513268100/
https://www.vivareal.com.br/imovel/cobertura-4-quartos-canto-do-forte-bairros-praia-grande-com-garagem-400m2-venda-RS3990000-id-2513268100/
https://www.vivareal.com.br/condominio/edificio-residencial-maiara-canto-do-forte-id-93e48350-3687/
https://www.vivareal.com.br/136123/nova-casarao-imoveis/
tel:+551332242088
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HOMOGENEIZAÇÃO DOS DADOS: 
Levando em consideração que todos os imóveis comparativos estão na mesma região do 
imoveis avaliando, porém, veremos que nem todos têm a vista privilegiada que o imóvel em 
questão, assim adotaremos a regra de três para a apuração dos valores, entendo que os 
imoveis aqui apresentados, possuem o mesmo padrão social e de acabamento. 
 
Media de metragem quadrada 
R1_231m² + R2_246m² + R3_172m² + R4_400m²  = 262,25m²/média 
   4 
 
Média de Valores expressos em R$ 
R1_2.900.000 + R2_1.850.000 + R3_1.200.000 + R4_3.990.000 = R$ 2.485.000/média 
   4 
Média do valor do metro quadrado de construção: 
R$ 2.485.000,00 / 262,25m² = R$ 9.475,69/m² 
 
Temos a média que um imovel de 262,25 m² tem o valor médio de R$ 2.485.000,00; o que 
representa que o valor do metro quadrado de construção médio é R$ R$ 9.475,69 (Nove mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) por metro quadrado de área 
privativa. 
 
Considerando que o imovel avaliando possui 240,37m² x R$ 9.475,69 = R$ 2.277.671,60 (Dois 
milhões duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos). 
  
Considerando ainda que o imovel possui uma área privativa não averbada, mas de uso pacifico 
com aprox. 260,00m² aplicaremos a esta 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado 
apurado pela área privativa. 
260,00m² x R$ 4.737,85 = R$ 1.231.839,70 (Hum milhão, duzentos e trinta e um mil, 
oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos) 
 
Área Privativa averbada =     R$ 2.277.671,60  
Área Privativa não averbada = R$ 1.231.839,70  
Valor Global do imóvel   =     R$ 3.509.511,30 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSÃO 

 
Diante a homogeneização das informações apuradas, e vistorias ao imóvel, objeto deste 

Parecer Técnico de Avaliação.  
 
CONCLUIMOS, que o Imóvel Avaliando tem seu Valor Médio de Avaliação aproximado de: 
 
VENDA: R$ 3.509.511,30 (Tres milhões, quinhentos e nove mil, quinhentos e onze reais 
e trinta centavos). 

 



 

Avenida Brasília, n°. 2121 – 9º. Andar – Jd.Nova Iorque – ARAÇATUBA/SP – FONE (18) 3117-6734. 

 

 19 

EM NUMEROS REDONDOS  

R$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)  

 
Diante uma liquidação forçada de 30% (trinta por cento), o imovel 
avaliando teria seu valor de R$ 2.450.000,00 (DOIS MILHÕES, 
QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 
 

 
Trata-se de uma avaliação expedita, que se louva em informações de mercado, 

ultilizando-se de fatores de correção, adequando o resultado o mais próximo da realidade do 
Mercado Imobiliário, bem como as metragens aqui apresentadas não passaram por 
conferencia, apenas mencionadas para fins de base de calculo. 
 
Devido a fatores inerentes do próprio mercado de imóveis, deve-se prever uma possível 
variação de até 10% (dez por cento) tanto para cima, quanto para baixo nos valores expressos. 
 
 

6. DOCUMENTOS DO IMÓVEL AVALIANDO 

      

 
Lançamento de IPTU 
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Folha de rosto da matricula 170.614 – CRI Praia Grande/SP 

 
 
 
 
Araçatuba/SP, 28  de setembro de 2021. 
 
 
 
Mário Gomes de Carvalho 
Perito Judicial em Avaliações Imobiliárias 
CRECI/SP nº. 65.454 


