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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:   Laje Corporativa Prédio Comercial. 

 
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:  09/09/2021 
 
 

1. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 

Situado na Avenida Brasília, n°. 2121, Jardim Nova Iorque, na cidade de Araçatuba/SP: 
 

 Área Privativa 630,91metros quadrados 
 Área Total 1.177,77metros quadrados 

Comercial Salas e Lojas -Padrão Alto – CSL 16 pavimentos. 
 

 Área de Terreno 5.000 metros quadrados. 
 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
Fundações:  Brocas de concreto armado e vigas baldrame moldadas; 
Estrutura:  Pilares, vigas em concreto armado; 
Alvenaria:  Bloco estrutural cimentício; 
Piso:  Cimentado em todo imóvel;  
Cobertura:  Estrutura e telhas metálicas; 
Revestimento:  Bloco estrutural; vidro e ACM; 
Esquadrias:  Fachada com janelas e caixilhos em alumínio com vidros 

temperado, e ACM;  
Instalação elétrica:  Tubulações seca embutida, quadro de distribuição; 
Instalação hidráulica:  Tubulações em PVC; Sprinklers ; 
Cadastro e Código P.M.A: 2.21.00.01.0021.0306.01.445 
Registro de Imoveis:   Matricula 115.589 
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ACOMODAÇÕES DO EDIFÍCIO: 
 
Sub-solo:  3 (três) níveis de sub-solos de estacionamentos; controle de acesso 

gerenciado pela MultiPark, paredes revestidas em PVC, sistema de 
incêndio, iluminação, 2 (dois) elevadores; 

 
Pavimento Térreo:  Setor de atendimento com balcão de recepção acabamento em Pedra Onix, 

sistema de climatização, 12 (doze) elevadores inteligentes, 2.000m² de 
lojas; 

 
Pavimento Tipo:   20 pavimentos tipo com 22 (vinte e duas) salas de 42,74m² à 65,66m² por 

pavimento, área de descarte de lixo, sanitários de uso coletivo em cada 
pavimento; 

 
Lajes corporativas:  Possui apenas 03 (três) lajes corporativas nos pavimentos 21, 22 e 23 do 

predio; com 630,00m² privativos;  
 
Os principais  
Acabamentos:  Áreas comuns - Pisos: cerâmico tipo porcelanato, salas preparadas para 

receber piso elevado;  
Paredes: Amasseadas e pintadas e tinta látex, Teto com rebaixo de forro 
de gesso; 
Iluminação em led; 
Escadarias pressurizadas com sistema de ventilação e portas corta fogo 
Sistema de incêndio com manta anti-chamas entre os pavimentos; 

Áreas Social 
Compartilhada: Terraço Sky Line localizado na 21ª. Laje, com ajardinamento ornamental, 

vista panorâmica para a cidade, guarda corpo em vidro temperado, 
sanitários de uso coletivo. 

 
Calçamento  
Externo/Fachada:  Calçamento em pedra Petit-pave com ajardinamento ornamental, recuo de 

estacionamentos em todo perímetro do edifício; 
 
Diferenciais: Heliponto balizado e homologado para pouso e decolagem, 

empreendimento com classificação Triple AAA. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DO LOGRADOURO E SITUAÇÃO DO IMÓVEL 
 

Imóvel localizado na Avenida Brasília, uma das principais avenidas da cidade, possui 50 
(cinquenta) metros de largura, com canteiro central de 5 metros; calçada e recuo. Principal 
entrada da cidade que interliga a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) com o Centro local. 

Via com alto trafego de veículos, com baixa circulação de pedestres, conta com toda 
infraestrutura, asfalto, guias, sarjeta, iluminação publica, coleta de lixo, rede de água e esgoto, 
energia elétrica. Num raio de 1km, conta com principais comércios locais, como restaurantes, 
lojas, hipermercados, escolas, bancos, farmácias, hotéis, concessionárias de veículos, dando 
autonomia comercial à região. 
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 O Bairro Jardim Nova Iorque é um dos principais bairros da cidade, com umas das 
maiores rendas per capta da cidade, empreendimento com mais de 2.600 lotes de médio e alto 
padrão. 
 
Situação do imóvel Edifício entregue no início de 2018, com grande volume de circulação de 
pessoas, segmento corporativo com vários comércios já instalados, onde já vemos no 
pavimento térreo Loja da XP investimentos, Banco Daycoval, Duckbill cookies & Coffee, 
Restaurante Madeiro, Pizza Hut, Café, dentre outros. 

Pavimentos tipos várias empresas já instaladas dentre delas Solinftec Tecnologia, 
Intersoul, empresas de energia fotovoltaica, consultórios médicos, consultórios odontológicos, 
clinicas de estéticas, salões de beleza, personal trainer, escritórios de advocacia, dentre outros. 
 
Análise Mercadológica:  

Quanto ao imovel avaliando, a Laje 2300, situada no 23º. Pavimento do edifício trás a 
exclusividade de uma vista panorâmica da cidade em 360º. Com um visual deslumbrante por 
qualquer parte da laje que você esteja facilitando ainda o acesso ao heliponto localizado logo 
acima da laje. 

 Hoje sendo a única laje disponível para comercialização. 
Encontra-se com o acabamento padrão da construtora; pronta para a implantação de 

qualquer layout que seja necessário. 
Conta com a exclusividade de 11 vagas de estacionamento no próprio edifício. 
 
O local do imóvel tem boa aceitação no mercado imobiliário, pois de fácil acesso, e 

atende o padrão de convivência e usabilidade necessária ao público alvo.  
 

 
Planta da laje 2300 
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3. ROTEIRO FOTOGRAFICO 
 

 
Fachada do New York Tower 

 
 

 
Terraço Skyline – vista externa 

 
 

 
Terraço Skyline – vista interna 
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Heliponto Homologado 

 

 

 
Vista Heliponto e Terraço Skyline 

 

 

 
Hall da recepção 
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Vista interna da Laje 2300 

 

 

 
Vista interna da Laje 2300 

 

 

 
Detalhe do sistema de climatização e splinkers 
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Vista Interna Laje 2300 

 

 
3 (três) Elevadores de acesso a laje 2300 

 

 
Detalhe do sistema de incêndio e porta corta-fogo 
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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 locação e 
venda, padrão de construção, estado de conservação. 

 
Diante das pesquisas mercadológicas para VENDA encontramos imóveis semelhantes 

com valores médios de: 
 

LAJE 2300 - NEW YORK TOWER ÁREA PRIVATIVA 

        630,91 

    VR. MIN $ 7.500 4.731.825,00 

          

    VR.MAX $ 9.000 5.678.190,00 

          

 
 
 
 

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$ 5.205.007,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E CINCO MIL REAIS) 
 
 

EM NUMEROS REDONDOS  

R$ 5.200.000,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS 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. 
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6. MÍDIA DO EMPREENDIMENTO 

 
https://sbtinterior.com/noticia/referencia-new-york-tower-atrai-grandes-players-para-
aracatuba,0443022685521.html 
 
https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/especial-
publicitario/ferreira-engenharia/noticia/ferreira-engenharia-inaugura-primeiro-e-unico-
business-center-na-regiao-de-aracatuba.ghtml 
 
https://www.folhadaregiao.com.br/2021/06/15/grupo-madero-anuncia-investimento-de-r-
4-milhoes-em-aracatuba/ 
 
 
 
Araçatuba/SP,  28  de setembro de 2021. 
 
 
 
Mário Gomes de Carvalho 
Perito Judicial em Avaliações Imobiliárias 
CRECI/SP nº. 65.454 
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https://sbtinterior.com/noticia/referencia-new-york-tower-atrai-grandes-players-para-aracatuba,0443022685521.html
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https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/especial-publicitario/ferreira-engenharia/noticia/ferreira-engenharia-inaugura-primeiro-e-unico-business-center-na-regiao-de-aracatuba.ghtml
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https://www.folhadaregiao.com.br/2021/06/15/grupo-madero-anuncia-investimento-de-r-4-milhoes-em-aracatuba/
https://www.folhadaregiao.com.br/2021/06/15/grupo-madero-anuncia-investimento-de-r-4-milhoes-em-aracatuba/

