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1. SOLICITANTE E PROPÓSITO DA AVALIAÇÃO 

 

O presente laudo está contratualmente abrangido pela Ata de Registro de Preços nº 17/2021, 

oriundo do Pregão Eletrônico nº 19/2021 – Processo nº 39/2021, celebrado em 23 de junho de 

2021, pela Prefeitura do Município de Itapoá com a empresa Neocart Engenharia de 

Informações Ltda., CNPJ nº 09418540/0001-64, estabelecida à Rua Grã Nicco, 113 – Bloco 3 – 

Conjunto 603 – CEP 81200-200 – Curitiba – Paraná, que tem como objeto a execução de  

serviços de avaliações de imóveis urbanos ou rurais para fins de cálculo de contribuição de 

melhoria, avaliações para desapropriações, permutas, compras, doações, construções, dação 

em pagamento e locação de imóveis de interesse da municipalidade, localizados no Município 

de Itapoá. 

Este laudo foi solicitado com o propósito de avaliação do valor de locação de boxes para cessão 

onerosa, localizados no Mercado Público Municipal de Itapoá, a serem objetos de licitação 

pública para a outorga de uso. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO 

 

O imóvel objeto da presente avaliação, de propriedade do Município de Itapoá,  está destinado 

a constituir-se no Mercado Público Municipal de Itapoá, denominado Mercado da Maria, 

conforme regulado na Lei Municipal nº 1.087, de 27 de julho de 2.021, a qual institui o Mercado 

Municipal e regula sua finalidade, seu funcionamento, a forma de destinação de seus espaços e 

os direitos e obrigações dos permissionários.   

O imóvel está registrado no Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapoá, em duas 

matrículas: a) matrícula nº 5364, referente ao lote nº 159 do Loteamento Balneário Itapema do 

Norte – Gleba 01, com área de 1.902,11 m2, e; b) matrícula nº 9.561, referente ao lote nº 151, 

do Loteamento Balneário Itapema do Norte, Gleba 02, com área de 649,76 m2; totalizando área 

de 2.551,87 m2 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um metros quadrados e oitenta e sete 

centésimos de metro quadrado). 

Está localizado à Rua Francisco Quirino Correia, nº 710, entre as Rua Hermínio Dagnoni e Rua 

Espírito Santo (Rua Setecentos e Sete), no bairro (loteamento) Itapema do Norte – Gleba I, em 

Itapoá, estado de Santa Catarina. 
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O terreno do imóvel possui três frentes, com testada de 58,62 metros para a Rua Francisco 

Correia Quirino, 35,96 metros para a Rua Espirito Santo (Rua Setecentos e Sete) e, 52,06 metros 

para a Rua Hermínio Dagnoni. 

É uma edificação do tipo prédio comercial , com área total edificada de 1.735,14 m2 (um mil, 

setecentos e trinta e cinco metros quadrados e quatorze centésimos de metro quadrado). 

O imóvel abriga boxes para a comercialização de produtos diversos, mas principalmente de 

pescados, produtos e atividades correlatas, concentrando o comércio das atividades de 

pescadores e artesões locais, inclusive com restaurante e praça de alimentação especializada 

em produtos oriundos do mar e, com palco elevado para apresentações públicas. 

O piso térreo, interno ao prédio principal, é composto por 11 boxes de comercialização, um 

restaurante, duas lanchonetes, uma praça de alimentação, um palco e sanitários. 

O piso térreo, em área externa e anexa ao prédio principal, contém 12 boxes de 

comercialização. 

O mezanino é formado por 4 boxes de comercialização, área para escritórios e sanitários. 

Trata-se de edificação recém concluída, ainda não ocupada, com projeto arquitetônico 

moderno, com concepção para assegurar a acessibilidade em todo o prédio, com elevador, 

sanitários para funcionários e para público externo, inclusive para cadeirantes, paredes em 

alvenaria, estrutura metálica de cobertura em aço estrutural, telhas metálicas e, piso em 

cimento queimado ou em cerâmica em alguns ambientes 

Os boxes destinados para comercialização ou beneficiamento de pescado são dotados com pias 

e rede hidráulica dedicada. 

O mezanino tem o piso em estrutura metálica e revestimento com cimento queimado, com 

acesso por elevador e por escada em chapa de aço xadrez. 

O imóvel é circundado por calçadas em paver, contendo piso tátil, decks, espaço para 

estacionamento de automóveis, pequeno play ground infantil e, canteiros com paisagismo. 

Os logradouros de acesso ao imóvel são vias não pavimentadas, com piso em saibro, dotadas 

de infra estrutura urbana básica, como: abastecimento de água, energia elétrica, iluminação 

pública e, coleta de lixo. 

O entorno do imóvel é de uso misto, com predominância de edificações residenciais, mas com 

alguns estabelecimentos comerciais instalados nos arredores, sendo que o imóvel está 
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localizado praticamente no início da Avenida do Comércio, que historicamente sempre foi e é 

um logradouro com forte concentração de estabelecimentos comerciais. 

Está localizado a 350 metros da linha de mar, pelo acesso mais direto pelos logradouros 

circundantes. 

 

3. FOTOS DO IMÓVEL 
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO UTILIZADA 

 

A metodologia de avaliação utilizada nos trabalhos seguiu o estabelecido pela Norma Brasileira 

NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em sua Parte 1 – Normas Gerais e, 

Parte 2 – Imóveis Urbanos, bem como observadas as orientações contidas na Norma para 

Avaliação de Imóveis Urbanos do IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia de São Paulo. 

O método utilizado para determinação do valor de terreno, de edificações e do valor de locação 

foi o método comparativo de dados de mercado, apropriado a partir de amostra imobiliária, 

processada por inferência estatística, com uso de regressão linear múltipla ordinária, sendo 

que, quando necessário, para ponderação do valor das edificações, foi também utilizado o 

método da quantificação de custo para reedição de benfeitorias, utilizando para tanto dados 

coletados junto ao mercado da construção civil de Itapoá e, do Custo Unitário Básico de 

Construção (CUB) elaborado pelo Sinduscon - Florianópolis - Sindicato da Indústria da 

Construção da Grande Florianópolis – válido para o mês de julho de 2021.  

A amostra imobiliária utilizada foi formada por dados de imóveis que estão locados, à venda ou 

foram recentemente transacionados no mercado imobiliário de Itapoá, localizados nos 

loteamentos dos balneários Paese, Jardim da Barra, Jardim Pérola do Atlântico, Nossa Senhora 

Aparecida, Pérola, Itapema do Norte, São José, Brasília e Cambijú, considerados entorno do 

imóvel em avaliação, sendo que foram coletados dados de 98 (noventa e oito) imóveis 

formados exclusivamente por terrenos e 166 (cento e sessenta e seis) imóveis, formados pelos 

terrenos e respectivas edificações. 
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Foi utilizado formulário específico para a coleta de dados de cada imóvel objeto da amostra, 

com identificação de todas as fontes e com todos os imóveis individualmente vistoriados, 

cadastrados, fotografados e localizados geograficamente. 

Os preços considerados na amostra foram para transação à vista, com cotejamento entre os 

dados de ofertas e os dados de transações ocorridas, tendo sido considerado um desconto 

médio de 10% (dez por cento) entre os preços anunciados para a venda dos imóveis e os preços 

considerados para transações à vista. 

Foram pesquisadas as seguintes variáveis independentes, para a definição da equação 

inferencial a ser aplicada a terrenos: 

a) Localização: variável descritiva, do endereço e localização do terreno em mapa; 

b) Área total: variável quantitativa, indicando a área total do terreno, em metros 

quadrados; 

c) Testada: variável quantitativa, que indica a extensão em metros da testada do terreno; 

d) Logradouros pavimentados: variável dicotômica que indica a localização do terreno em 

seção de logradouro pavimentado, com qualquer tipo de pavimentação (pavimento 

asfáltico, pavimento de concreto, bloquetes de concreto ou outro tipo de 

revestimento); 

e) Distância do mar: variável quantitativa, em metros, que indica a distância da frente do 

terreno até a faixa de areia da praia, medida pelo logradouro de melhor acesso; 

f) Face norte: variável dicotômica, que indica a face do terreno orientada para a direção 

norte;  

g) Face leste; variável dicotômica, que indica a face do terreno orientada para a direção 

leste;  

h) Inundável: variável quantitativa que indica, em percentual, a quantidade do terreno 

que pode ser inundado eventualmente por água de chuvas ou oriunda da elevação de 

nível de cursos d´água; 

i) Cobertura em matas: variável quantitativa que indica, em percentual, a quantidade do 

terreno que está coberta com matas nativas o seus remanescentes; 

j) Situação do terreno na quadra: variável dicotômica que indica a condição de localização 

do terreno em esquina ou com mais de uma frente, de meio de quadra ou encravado; 
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k) Topografia do terreno: variável dicotômica para as condições de topografia plana ou 

irregular, em aclive ou declive, em nível abaixo ou acima do nível da rua; 

l) Condição do solo: variável dicotômica que indica a presença no terreno de solo firme, 

arenoso ou alagadiço/mangue; 

m) Iluminação Pública: variável dicotômica que indica a localização do terreno em 

logradouro com iluminação pública; 

n) Coleta de lixo: variável dicotômica que indica a localização do terreno em logradouro 

atendido por serviço periódico de coleta de lixo; 

o) Localização em rua de comércio intenso: variável dicotômica que indica a localização do 

terreno em logradouro com forte densidade de imóveis com uso destinado ao 

comércio ou à prestação de serviços; 

p) Localização em rua de comércio disperso: variável dicotômica que indica a localização 

do terreno em logradouro com média densidade de imóveis com uso destinado ao 

comércio ou à prestação de serviços. 

O modelo de avaliação de terrenos atendeu aos pressupostos quanto à sua especificação, 

normalidade, homocedasticidade, não multicolinearidade, não auto correlação, independência 

e inexistência de pontos atípicos e, o apresentou os seguintes resultados estatísticos: 

a) Coeficiente de correlação linear: 0,932579 

b) Coeficiente de determinação: 0,869704 

c) Coeficiente de determinação ajustado: 0,861807 

d) Fisher - Snedecor: 110,13 

e) Significância: 0,01 

f) Coeficiente de determinação não linear: 0,795448 

g) Quanto à normalidade dos resíduos: 

a. 60% dos resíduos situados entre -1 e +1s 

b. 91% dos resíduos entre -1,64 e + 1,64 s 

c. 100% dos resíduos situados entre -1,96 e +1,96 s 

Os dados de edificações foram igualmente planilhados, tratados estatísticamente e obtidos os 

valores venais praticados no mercado para os diversos tipos de edificação, segundo os 

materiais empregados e padrões construtivos, de idade e de estados de conservação. 
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Para a mensuração da taxa de locação a ser aplicada sobre o valor venal do imóvel, foram 

exclusivamente coletados dados de imóveis comerciais locados, coletando o valor da locação 

mensal contratada e esses imóveis foram vistoriados e, registradas em formulário próprio as 

suas principais características construtivas quanto ao padrão e conservação, para a correlação 

com o imóvel a ser avaliado. 

 
5. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 

 

Os trabalhos avaliatórios desenvolvidos se enquadram, conforme os critérios da Norma NBR 

ABNT 14.653-2, no grau III quanto à sua fundamentação e sua precisão. 

 

6. VALORES IDENTIFICADOS PARA O IMÓVEL 

 

Os valores calculados quanto ao valor patrimonial e valor de locação para o imóvel objeto dos 

trabalhos é apresentado a seguir: 

 

6.1. VALOR DA ÁREA TERRITORIAL: 

 

a) Área de terreno (m2): 2.551,87 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e um metros 

quadrados e oitenta e sete centésimos de metro quadrado); 

b) Valor unitário de terreno (R$/m2): 710,00/m2 (setecentos e dez reais por metro 

quadrado); 

c) Valor do terreno (R$): 1.811.827,70 (Um milhão, oitocentos e onze mil, oitocentos e 

vinte e sete reais e setenta centavos). 

 

6.2. VALOR DA EDIFICAÇÃO: 

 

a) Área edificada (m2): 1.735,14 (Um mil, setecentos e trinta e cinco metros quadrados e 

quatorze centésimos de metro quadrado); 

b) Valor unitário de edificação (R$/m2): 2.641,10 (Dois mil, seiscentos e quarenta e um 

reais e dez centavos); 
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c) Valor da edificação (R$): 4.582.678,20 (Quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, 

seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos). 

 

6.3. VALOR TOTAL DO IMÓVEL: 

 

R$ 6.394.505,90 (Seis milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinco 

reais e noventa centavos). 
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7. VALORES IDENTIFICADOS PARA AS UNIDADES AVALIANDAS 

 

7.1. ÁREA TOTAL DAS UNIDADES DESTINADAS PARA CESSÃO: 

 

O imóvel está constituído de 40 unidades para serem destinadas ao uso de terceiros, na forma 

de cessão onerosa ou cessão não onerosa, a saber: 

 

TIPO 
Nº DE 

UNIDADES 

ÁREA POR 

UNIDADE (m2) 

ÁREA TOTAL 

(m2) 

FORMA DE 

CESSÃO 

Box 1 a 4 4 25,07 100,28 Não onerosa 

Box 5 e 6 2 19,35 38,70 Onerosa 

Box 7 e 8 2 24,99 49,98 Onerosa 

Box 9 1 17,90 17,90 Não onerosa 

Box 10 1 18,00 18,00 Não Onerosa 

Box 11 1 17,89 17,89 Onerosa 

Box 12 - Restaurante 1 39,07 39,07 Onerosa 

Box 13 - Lanchonete 1 12,79 12,79 Onerosa 

Box 14 e 15 2 19,60 39,20 Onerosa 

Box 16 – Lanchonete 1 12,79 12,79 Onerosa  

Box 17 1 18,76 18,76 Não onerosa 

Box 18 1 16,98 16,98 Não onerosa 

Box 19 1 17,42 17,42 Onerosa 

Box 20 1 23,77 23,77 Onerosa 

Sala Administrativa 1 1 16,81 16,81 Não onerosa 

Sala Administrativa 2 1 42,60 42,60 Não onerosa 

Sala administrativa 3 1 20,92 20,92 Não onerosa 

Box externo 1 a 7 7 14,95 104,65 Não onerosa 

Box externo 8 a 17 10 15,00 150,00 Não onerosa 

TOTAL ÁREA (m2) 
758,51 m2 (setecentos e cinquenta e oito metros quadrados e 

cinquenta e um centésimos de metro quadrado) 
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7.2. VALOR POR METRO QUADRADO DAS UNIDADES: 

 

a. Valor total do imóvel: R$ 6.394.505,90 

b. Área total das unidades para cessão: 758,51 metros quadrados 

c. Valor por metro quadrado de unidade para cessão: R$ 8.430,35 (oito mil, 

quatrocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos). 

 

7.3. VALOR PARA LOCAÇÃO, POR METRO QUADRADO: 

 

Conforme amostra de dados imobiliários, obtida junto a imóveis comerciais locados em 

Itapoá, o percentual médio que incide sobre o valor do imóvel, para a definição do valor de 

locação mensal, é de 0,786% (setecentos e oitenta e seis milésimos por cento) sobre o valor 

do imóvel. 

Calculando-se o intervalo de confiança de 80% sobre esse valor, obtém-se o percentual de 

0,729% (setecentos e vinte e nove milésimos por cento) como o limite inferior a incidir 

sobre o valor do imóvel para locações mensais e, 0,843% (oitocentos e quarenta e três 

milésimos por cento) como o limite superior para definir o valor mensal de locação. 

Dessa forma os valores calculados estatisticamente para locação mensal ficam dentro do 

intervalo de R$ 61,46/m2 (sessenta e um reais e quarenta e seis centavos por metro 

quadrado) e R$ 71,07/m2 (setenta e um reais e sete centavos por metro quadrado). 

No entanto, em vista das características do imóvel e das atividades que ali serão 

desenvolvidas, inclusive com espaço para apresentação de espetáculos artísticos, aliado à 

centralização que o Mercado Municipal trará das atividades comerciais ligadas à pesca e à 

comercialização de pescado no município, inclusive com o deslocamento para suas 

instalações do atual mercado do peixe de Itapoá, que contribuirá para a atração de público 

às suas instalações, constituindo-se também em fator de atração para as atividades de 

turismo do município, considera-se que os espaços a serem cedidos para uso podem ter 

uma sobrevalorização sobre o valor calculado pelo modelo estatístico utilizado, uma vez 

que este não possui dados específicos para contemplar essas variáveis qualitativas, motivo 
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pela qual o avaliador, no uso da faculdade estabelecida na Norma ABNT 14.653, estabelece, 

dentro de seu limite de arbítrio, o valor de aluguel mensal, por metro quadrado, a ser 

estabelecido dentro do intervalo entre R$ 70,00/m2 (setenta reais por metro quadrado) e 

R$ 81,50/m2 (oitenta e um reais e cinquenta centavos por metro quadrado). 

Os valores definidos para cada unidade de locação, dentro do intervalo de valor calculado, 

poderão variar em função da localização dessas unidades no prédio do Mercado Municipal, 

onde algumas unidades têm uma posição estratégica mais favorável, em relação a outras 

unidades, quanto à circulação de público. 

7.4. VALOR MÍNIMO PARA OUTORGA DE CONCESSÃO: 

 

A Lei Municipal nº 1087, de 27 de julho de 2.021, estabelece, em seu artigo 22, que o valor 

final da cessão onerosa de cada espaço do Mercado Municipal será aquele obtido em 

processo licitatório, no qual o valor mínimo para lance será o valor equivalente a 5 (cinco) 

anos de locação mensal. 

Assim, o valor de lance mínimo, por unidade com cessão onerosa, equivalente a 60 meses 

de locação, com diferenciação de valor em vista da localização da unidade no prédio, é 

demonstrado no quadro abaixo: 

 

UNIDADE LOCALIZAÇÃO ÁREA (m2)

VALOR POR 

METRO 

QUADRADO

VALOR MÍNIMO PARA 

OUTORGA DA 

CONCESSÃO DE USO (R$)

Box 5 TÉRREO 19,35 75,00 87.075,00

Box 6 TÉRREO 19,35 75,00 87.075,00

Box 7 TÉRREO 24,99 75,00 112.455,00

Box 8 TÉRREO 24,99 75,00 112.455,00

Box 11 TÉRREO 17,89 75,00 80.505,00

Box 12 - RESTAURANTE TÉRREO 39,07 81,50 191.052,30

Box 13 - LANCHONETE TÉRREO 12,79 81,50 62.543,10

Box 14 TÉRREO 19,60 75,00 88.200,00

Box 15 TÉRREO 19,60 75,00 88.200,00

Box 16 - LANCHONETE TÉRREO 12,79 81,50 62.543,10

Box 19 MEZZANINO 17,42 70,00 73.164,00

Box 20 MEZZANINO 23,77 70,00 99.834,00

251,61 1.145.101,50TOTAL

VALOR MÍNIMO PARA OUTORGA ONEROSA, POR UNIDADE
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8. ÉPOCA DE REFERÊNCIA 
 

Os valores da amostra utilizados e os de valores de avaliação estão referenciados ao mês de 

julho de 2021. 

 

9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Os trabalhos de avaliação foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil 

Marcelo Pardini Vicentini, carteira CREA SP nº 5060368718, registro no CREA/SC nº 177116-5-

SC, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/SC sob nº 7882910-

4. 

Em 23 de agosto de 2021 

 

 

LUIZ ALBERTO SCORSIN 

DIRETOR 
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