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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 

 

 
 

Reitoria 

 

Endereço: Avenida José Amado, nº1.551 

 

Bairro: Jardins 

 

Cidade: Aracaju 

 

Estado: SE 

 

 

 
 

 

OBJETIVO 

Determinação técnica do atual valor de locação de mercado da unidade citada. 

 

SOLICITANTE 

Instituto Federal de Sergipe - IFS 

 

ESPECIFICAÇÃO 

a. Grau de Fundamentação: II 

b. Grau de Precisão: III 

 

VALOR DA AVALIAÇÃO 

R$46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) 

Mínimo: R$43.400,00 (Quarenta e Três Mil e Quatrocentos Reais) 

Máximo: R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Carazinho, RS - 01 de setembro de 2021. 

 

Arquiteta e Urbanista – [CAU/RS- 1356470] 
 

 
 

[JECIKA GOMES] 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

Instituto Federal de Sergipe - IFS 

 

2. OBJETIVO 

Determinação técnica do atual valor de locação de mercado da unidade citada. 

 

3. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATOES LIMITANTES 

Este trabalho fundamenta-se nos procedimentos preconizados na NBR 14653, partes 1 e 

2 e baseia-se: 

a) Na documentação fornecida pelo interessado, constituída de Planta do Imóvel; 

b) O Laudo foi elaborado por si e ninguém, a não ser a própria Avaliadora, que preparou 

as análises e as respectivas conclusões; 

c) Em elementos constatados “in loco” quando da vistoria aos imóveis, efetuada no dia 

29 de junho de 2021; 

d) Em dados obtidos junto a agentes do mercado imobiliário local, imobiliárias e 

corretores de imóveis, todos tomados como de boa fé e, portanto, confiáveis. 

Na presente avaliação consideramos que o imóvel encontra se regularizado, livre de 

desembaraçado de quaisquer ônus e/ou gravames, em plenas condições legais de ocupação. 

Não foram efetuadas investigações quanto às correções dos documentos fornecidos; as 

observações “in loco” foram feitas sem instrumentos de medição e as informações obtidas foram 

tomadas como boa fé. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 

O imóvel é composto por uma área de terreno com 420,00m² e a benfeitoria ocupada 

pela Reitoria com área de 1.142,25m². 

 

5. DIAGNÓSTICO DO MERCADO 

Banhada pelo oceano atlântico e cortada pelos rios Sergipe, Poxim e Vaza Barris, Aracaju 

se tornou a capital do estado em 17 de março de 1855. Seu nome é de origem tupi: ará (arara 

ou papagaio) + acayú (caju), significando Cajueiro dos Papagaios. 

Foi alçada à sede administrativa de Sergipe pelo presidente da Província, Inácio Joaquim 

Barbosa, e foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, com traçado de quarteirões 

quadráticos e simétricos lembrando um tabuleiro de xadrez, o conhecido quadrado de Pirro, em 

alusão ao engenheiro que projetou a cidade, Sebastião José Basílio Pirro. 

Possui excelente infraestrutura viária, de saneamento e de serviços; moderno sistema de 

transporte, cobrindo toda a cidade por meio de terminais de integração; e uma rede de atenção 

primária à saúde com 45 Unidades Básicas de Saúde, atendendo todos os bairros da cidade; 2 

Unidades de Pronto Atendimento 24h, uma na zona norte (UPA Nestor Piva) e outra na zona 

sul (UPA Fernando Franco); 2 Centros de Especialidades, além de unidades de vigilância sanitária 

e epidemiológica. 

Uma cidade com uma administração atenta às demandas dos seus cidadãos, limpa, 

organizada, com povo acolhedor e diversos atrativos culturais, arquitetônicos e gastronômicos. 
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Um dos destaques de Aracaju é sua exuberante faixa litorânea, oferecendo vários cartões 

postais ao longo dos seus quase 35 km de orla com uma qualificada rede de hotéis, bares e 

restaurantes, com sabores e gostos para todos os tipos de paladar. 

Outro cartão postal é a Colina de Santo Antônio, onde nasceu a cidade. Localizada na 

zona norte, é uma das partes mais altas de Aracaju e onde se concentram os complexos de rádio 

e televisão de redes nacionais como a Globo e Record e a Igreja do Santo Antônio, o santo 

casamenteiro que oferece ao visitante uma vista extraordinária da cidade, do estuário do Rio 

Sergipe e da Ilha de Santa Luzia. 

Uma cidade mágica, cheia de encantos. 

De tirar o fôlego de quem a vê pela primeira vez e um orgulho para seus moradores. 

Assim é Aracaju, a pequena notável, a Capital da Qualidade de Vida! 

 

6. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 
 

Para avaliação, foi utilizado o método comparativo direto de dados do mercado, pois se 

mostrou o método mais eficaz na composição de valor do imóvel avaliando, o qual identifica o 

valor de mercado de um bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos 

amostrais comparáveis, constituintes. O tratamento técnico dos elementos amostrais foi 

realizado por meio de Tratamento por Regressão Linear, utilizando o software SisDEA (Pelli 

Sistemas) versão Home 1.5. 

Pressupõe-se que as características fornecidas ao signatário estejam corretas e que as 

informações fornecidas por terceiros merecem fé. 

Não são efetuadas investigações no que concerne a penhor civil, alienação fiduciária, 

"leasing" e outros ônus que possam recair sobre bens em avaliação, por não se integrarem ao 

objetivo desta avaliação. 

Este laudo é apresentado em UMA VIA, não devendo qualquer informação parcial ser 

tomada como conclusiva ou absoluta. 

Trata se do modelo do melhor ajuste, ou seja, a equação contendo as variáveis 

formadoras de valor dos dados pesquisados, obtida por análise de regressão em programa 

específico. 

Foram analisadas a influência de variáveis chaves como área total e valor unitário. Também 

foi analisada a variável localização. As variáveis estado de conservação e padrão construtivo não 

se mostram significativa na formação do modelo. 

 

Inicialmente, admitem-se que tenham influência no valor do avaliando (valor unitário, 

variável dependente, medida em R$/m²), e a seguinte característica (ou variável independente): 

 

 Localização: variável dicotômica, que visa qualificar a localização do imóvel em relação a 

sua atração comercial: Amplitude da amostra: 1,00 a 2,00: assim definido: 

        1 – Média atração comercial 

        2 – Alta atração comercial 
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7. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Conforme tabela de enquadramento nos anexos I e II, a presente avaliação apresenta a 

seguinte especificação: 

Para o Terreno: 

Grau de Fundamentação: II 

Grau de Precisão: III 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Fundamentados nos elementos e condições consignados no presente Laudo de Avaliação, 

atribuímos ao imóvel em questão, sito a Avenida José Amado, nº1.551, Jardins – Aracaju/SE, na 

presente data 13/08/2021, como valores admissíveis, aqueles compreendidos no intervalo entre 

um mínimo de R$43.400,00 e um máximo de R$50.000,00. Valor adotado é R$46.800,00. 

 

 

Carazinho, RS, 01 de setembro de 2020. 

  

 

                   [JECIKA GOMES]                                                 
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9. ANEXOS DO LAUDO 

Anexo I: Inferência Estatística – Regressão Linear 

Anexo II: Tabela de Dados Amostrais 

Anexo III: Tabela Demonstrativa da Especificação da Avaliação 

Anexo IV: Relatório Fotográfico do Avaliando 

Anexo V: Atestado de Vistoria 
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ANEXO I – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA – REGRESSÃO LINEAR 

 

 Coeficiente de Correlação: 0,8542 

 Coeficiente de Determinação: 0,7297 

 Significância do Modelo: 0,01 

 Fisher-Snedecor: 12,15 

 Resíduos: distribuição razoavelmente homocedástica e com tendência a 

normalidade:   75% Resíduos situados entre -1  e + 1 % Resíduos situados entre 

-1,64  e + 1,64 100% Resíduos situados entre -1,96  e + 1,96  

 Equação de regressão: 

ln(Valor unitário) = +3,47863255 +11,14121713 / Área total +0,1090050052 * 

Localização 

 

Função estimativa (moda): 

Valor unitário = +32,32335655 * e^( +11,14121713  / Área total) * e^( +0,1090050052  * 

Localização) 

 

Função estimativa (mediana): 

Valor unitário = +32,41536538 * e^( +11,14121713  / Área total) * e^( +0,1090050052  * 

Localização) 

 

Função estimativa (média): 

Valor unitário = +32,46146795 * e^( +11,14121713  / Área total) * e^( +0,1090050052  * 

Localização) 

 

 Atributos de entrada: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Área Total: Variável Quantitativa Localização: Variável Dicotômica

IFS Reitoria 1.142,25 2
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Substituindo os atributos do imóvel avaliando na equação retro mencionada, 

adotando uma confiabilidade de 80%, utilizando a análise moda, obtêm-se os seguintes 

valores para o Intervalo de Confiança (IC) e Campo de Arbítrio (CA): 

 

 
 

 

INTERVALO DE CONFIANÇA (IC) 

Valor Unitário 

 

 
 

CAMPO DE ARBÍTRIO (CA) 

Valor Unitário 

 

 
 

Baseado nas tendências do mercado na região na qual o imóvel está inserido, nas 

especificações técnicas do imóvel e nas práticas do mercado imobiliário, concluímos o 

seguinte valor, na data de 01 de setembro de 2021 (Método Comparativo Direto de Dados 

do Mercado): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Área Total: Variável Quantitativa Localização: Variável Dicotômica

IFS Reitoria 1.142,25 2

Descrição Médio: (R$/m²) Mínimo IC:(R$/m²) % Máximo IC:(R$/m²) %
Amplitude do Intervalo

de Confiança

IFS Reitoria 40,59 38,00 6,39 43,36 6,83 13,22

Descrição Médio: (R$/m²) Mínimo CA:(R$/m²) % Máximo CA:(R$/m²) %

IFS Reitoria 40,59 34,5 15,00 46,68 15,00

Descrição Área (m²)
Valor Unitário

Médio: (R$/m²)

Valor Médio:

(R$/m²)

Valor Unitário

Mínimo: (R$/m²)

Valor 

Mínimo: 

(R$/m²)

Valor Unitário

Máximo: 

(R$/m²)

Valor Máximo:

(R$/m²)

IFS Reitoria 1.142,25 40,59 46.363,93 38,00 43.405,50 43,36 49.527,96



A Qualiteck é referência no mercado de avaliações de empresas e gestão de ativos, tanto no setor privado quando em órgãos públicos. Desde 2013 vem implantando as normas internacionais de avaliações e gestão de ativos completa, sendo uma das empresas 

com maior crescimento do setor. 
A empresa disponibilidade profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração, padronizando os processos e gerando confiabilidade, atingindo seu principal objetivo, a qualidade e eficiência na entrega dos serviços. 
A Qualiteck está sempre atenta as novas normas e legislações, atualizando suas ferramentas, garantido segurança e tranquilidade a seus clientes. 

Nosso diferencial é sempre estar acompanhando os processos do início ao fim, garantindo  a transparência, eficácia dos dados e sempre buscando a otimização dos processos 

Av. Flores da Cunha, n° 1159, Sala 103 +55 54 3331-6860 
99500-000 Carazinho RS Brasil +55 54 3329-4614 
www.qualiteck.com.br 

        
 

9 

Comportamento das Variáveis Independentes em Relação à Variável Dependente 
 
 
 
 

 
Eixo X = áreas em metros quadrados 

Eixo Y = Valores em R$/m² 
 

 

 

 

 
 

Eixo X = Localização do imóvel 
Eixo Y = Valores em R$/m² 
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Distribuição de Frequência, Valor Calculado X Preço Observado 
 

 

 
 

 

 

 

Distribuição Frequências 
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Tabela de Resíduos 

 

 
 

 

Gráfico de Resíduos 
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ANEXO II: TABELA DE DADOS AMOSTRAIS 

 

 
 

 

Elemento Comparativo 01 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 45,80 Área Comum (m²): 45,80

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 2.000,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 02 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 75,00 Área Comum (m²): 75,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 3.600,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 03 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 92,00 Área Comum (m²): 92,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 4.000,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 04 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 46,00 Área Comum (m²): 46,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 2.000,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 05 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 40,00 Área Comum (m²): 40,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 1.500,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 06 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 72,00 Área Comum (m²): 72,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 1.400,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 07 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 60,00 Área Comum (m²): 60,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 2.000,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Valor Negócios Imobiliários (79)3226-4222

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

Avenida Doutor José Machado de Souza, 120

https://www.vivareal.com.br/imovel/sala-comercial-jardins-bairros-aracaju-com-garagem-46m2-aluguel-RS2000-id-2497748524/

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Avenida Doutor José Machado de Souza, 220

https://www.felizolaimobiliaria.com.br/imovel/sala-para-aluguel-1-vaga-jardins-aracaju-se/3672

Sala Comercial 13/08/2021

43,67R$                       

Área Total (m²):

48,00R$                       

Jardins Aracaju

Felizola Imobiliária (79)9 9811-5480

Estado de Conservação (m): Bom

Jardins Aracaju

Imobisite

Estado de Conservação (m): Bom

Avenida Doutor José Machado de Souza, 120

https://se.mgfimoveis.com.br/sala-comercial-aluguel-aracaju-se-jardins-aluguel-se-aracaju-257792505

Sala Comercial 13/08/2021

Rua Moacir Wanderley, 415

https://www.zapimoveis.com.br/imovel/aluguel-conjunto-comercial-sala-1-quarto-jardins-aracaju-se-40m2-id-1039262704/

Sala Comercial 13/08/2021

Área Total (m²):

43,48R$                       

Área Total (m²):

43,48R$                       

Jardins Aracaju

Barros Filhos Imóveis LTDA (79) 3214-3013

Estado de Conservação (m): Bom

Centro Aracaju

Barros Filhos Imóveis LTDA (79) 3226-4222

Estado de Conservação (m): Bom

Av. Gonçalo Prado Rolemberg, 211 

https://www.zapimoveis.com.br/imovel/aluguel-conjunto-comercial-sala-mobiliado-sao-jose-aracaju-se-40m2-id-2461838722/

Sala Comercial 13/08/2021

Rua Pacatuba, 254

https://www.cohabpremium.com.br/alugar/Aracaju/Comercial/Sala/Centro/3236

Sala Comercial 13/08/2021

Área Total (m²):

37,50R$                       

Área Total (m²):

19,44R$                       

Centro Aracaju

Cohab Premium Imobiliária (79)3231-3231

Estado de Conservação (m): Bom

Suíssa Aracaju

A4 Imobiliária (79)99691-0000

Estado de Conservação (m): Bom

Avenida Hermes Fontes, 468

https://www.a4imobiliaria.com.br/imovel/sala-de-60-m-na-avenida-hermes-fontes-468-suissa-aracaju-se-aluguel-por-2000-mes/SA0005-A4AA?from=rent

Sala Comercial 13/08/2021

Área Total (m²):

33,33R$                       



A Qualiteck é referência no mercado de avaliações de empresas e gestão de ativos, tanto no setor privado quando em órgãos públicos. Desde 2013 vem implantando as normas internacionais de avaliações e gestão de ativos completa, sendo uma das empresas 

com maior crescimento do setor. 
A empresa disponibilidade profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração, padronizando os processos e gerando confiabilidade, atingindo seu principal objetivo, a qualidade e eficiência na entrega dos serviços. 
A Qualiteck está sempre atenta as novas normas e legislações, atualizando suas ferramentas, garantido segurança e tranquilidade a seus clientes. 

Nosso diferencial é sempre estar acompanhando os processos do início ao fim, garantindo  a transparência, eficácia dos dados e sempre buscando a otimização dos processos 

Av. Flores da Cunha, n° 1159, Sala 103 +55 54 3331-6860 
99500-000 Carazinho RS Brasil +55 54 3329-4614 
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Elemento Comparativo 08 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 40,00 Área Comum (m²): 40,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 1.100,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 09 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 39,00 Área Comum (m²): 39,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 2.200,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 10 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 30,00 Área Comum (m²): 30,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 1.700,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 11 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 30,00 Área Comum (m²): 30,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 850,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 12 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 50,00 Área Comum (m²): 50,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 2.250,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 13 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 35,00 Área Comum (m²): 35,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 1.300,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 14 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 78,00 Área Comum (m²): 78,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 3.800,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

https://se.olx.com.br/sergipe/comercio-e-industria/aracaju-conjunto-comercial-sala-jardins-911558253

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Decide Imobiliária (79)2106-9900

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

48,72R$                       

37,14R$                       

Avenida Doutor José Machado de Souza, 220

https://se.olx.com.br/sergipe/comercio-e-industria/sala-comercial-para-alugar-no-bairro-salgado-filho-rua-dep-euclides-paes-mendonca-859417997

Sala Comercial 13/08/2021

Salgado Filho Aracaju

Julio Passos (79)99839-0050

Estado de Conservação (m): Reparos Simples

Área Total (m²):

Área Total (m²):

45,00R$                       

Rua Dep Euclides Paes Mendonça, 557

https://se.olx.com.br/sergipe/comercio-e-industria/escritorio-para-alugar-em-jardins-aracaju-cod-l1074-813498649#

Sala Comercial 13/08/2021

São José Aracaju

Cohab Premium (79) 3231-3231

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

28,33R$                       

Avenida Doutor José Machado de Souza, 120

https://www.juliopassosimoveis.com.br/imovel/sala-30-m-venda-por-70000-ou-aluguel-por-850-mes-centro-aracaju-se/SA0064-JUOP

Sala Comercial 13/08/2021

Centro Aracaju

Julio Passos (79)99839-0050

Estado de Conservação (m): Reparos Simples

Área Total (m²):

56,67R$                       

Rua Pacatuba 254

https://www.juliopassosimoveis.com.br/imovel/sala-comercial-no-1-andar-para-alugar-no-bairro-jardins-av-franciso-porto/SA0031-JUOP?from=rent

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Julio Passos (79)99839-0050

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

56,41R$                       

Av Francisco Porto, 593

Avenida Doutor José Machado de Souza, 220

https://www.decide.com.br/imovel/sala-no-ed-neo-office-jardins/550

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Decide Imobiliária (79)2106-9900

Estado de Conservação (m): Bom

RUA OSORIO DE ARAUJO RAMOS, 3755

sem link

Sala Comercial 13/08/2021

Área Total (m²):

27,50R$                       

13 de Julho Aracaju

Decide Imobiliária (79)2106-9900

Estado de Conservação (m): Bom



A Qualiteck é referência no mercado de avaliações de empresas e gestão de ativos, tanto no setor privado quando em órgãos públicos. Desde 2013 vem implantando as normas internacionais de avaliações e gestão de ativos completa, sendo uma das empresas 

com maior crescimento do setor. 
A empresa disponibilidade profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração, padronizando os processos e gerando confiabilidade, atingindo seu principal objetivo, a qualidade e eficiência na entrega dos serviços. 
A Qualiteck está sempre atenta as novas normas e legislações, atualizando suas ferramentas, garantido segurança e tranquilidade a seus clientes. 

Nosso diferencial é sempre estar acompanhando os processos do início ao fim, garantindo  a transparência, eficácia dos dados e sempre buscando a otimização dos processos 
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Elemento Comparativo 15 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 40,00 Área Comum (m²): 40,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 2.000,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 16 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 54,00 Área Comum (m²): 54,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 2.500,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 17 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 56,27 Área Comum (m²): 56,27

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 2.500,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 18 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 46,00 Área Comum (m²): 46,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 2.070,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 19 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 50,00 Área Comum (m²): 50,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 2.250,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 20 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 184,00 Área Comum (m²): 184,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 12.000,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 21 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 40,00 Área Comum (m²): 40,00

Dist. Polo Valorizante: Alta atração comercial

Valor: R$ 2.100,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Avenida Gonçalo Prado Rolemberg, 211

Área Total (m²):

46,30R$                       

Área Total (m²):

50,00R$                       

https://www.cohabpremium.com.br/alugar/Aracaju/Comercial/Sala/Sao-Jose/3238

Sala Comercial 13/08/2021

Centro Aracaju

Cohab Imobiliária (79)3231-3231

Estado de Conservação (m): Bom

https://se.olx.com.br/sergipe/comercio-e-industria/sala-917219679

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Barros Filhos Imoveis (79)99198-2514

Estado de Conservação (m): Bom

 Rua Moacir Wanderley, 185

Rua Américo Curvelo, 55

https://www.cohabpremium.com.br/alugar/Aracaju/Comercial/Loja/Salgado-Filho/1053

Sala Comercial 13/08/2021

Centro Aracaju

Cohab Imobiliaria (79)3231-3231

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

44,43R$                       

Avenida Doutor José Machado de Souza, 120

https://www.cohabpremium.com.br/alugar/Aracaju/Comercial/Sala/Jardins/1076

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Cohab Imobiliaria (79)3231-3231

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

45,00R$                       

Avenida Doutor José Machado de Souza, 120

https://www.cohabpremium.com.br/alugar/Aracaju/Comercial/Sala/Jardins/1074

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Cohab Imobiliária (79)3231-3231

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

45,00R$                       

Avenida Doutor José Machado De Souza., 120

https://www.legislar.com.br/imovel/54544/sala-comercial_para-alugar_aracaju-se_jardins

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Legislar (79)3234-3636

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

Banheiros:

65,22R$                       Vaga:

Avenida Doutor José Machado de Souza, 120

https://www.legislar.com.br/imovel/54654/sala-comercial_para-alugar_aracaju-se_jardins

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Legislar (79)3234-3636

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

Banheiros:

52,50R$                       Vaga:



A Qualiteck é referência no mercado de avaliações de empresas e gestão de ativos, tanto no setor privado quando em órgãos públicos. Desde 2013 vem implantando as normas internacionais de avaliações e gestão de ativos completa, sendo uma das empresas 

com maior crescimento do setor. 
A empresa disponibilidade profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração, padronizando os processos e gerando confiabilidade, atingindo seu principal objetivo, a qualidade e eficiência na entrega dos serviços. 
A Qualiteck está sempre atenta as novas normas e legislações, atualizando suas ferramentas, garantido segurança e tranquilidade a seus clientes. 

Nosso diferencial é sempre estar acompanhando os processos do início ao fim, garantindo  a transparência, eficácia dos dados e sempre buscando a otimização dos processos 

Av. Flores da Cunha, n° 1159, Sala 103 +55 54 3331-6860 
99500-000 Carazinho RS Brasil +55 54 3329-4614 
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Elemento Comparativo 22 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 30,00 Área Comum (m²): 30,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 1.500,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 23 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Alto

Área Privativa (m²): 41,30 Área Comum (m²): 41,30

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 1.700,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Elemento Comparativo 24 Endereço completo

Empreendimento: Data: Referência:

Bairro: Cidade: UF: SE

Informante: Telefone: Tipo: Comercial

Padrão de Construção: Normal

Área Privativa (m²): 43,00 Área Comum (m²): 43,00

Dist. Polo Valorizante: Média atração comercial

Valor: R$ 1.600,00 Valor por m²:

Descrição Resumida:

Rua Ver. Calazans, 605

https://www.felizolaimobiliaria.com.br/imovel/sala-para-aluguel-treze-de-julho-aracaju-se/1363

Sala Comercial 13/08/2021

Treze de Julho Aracaju

Felizola Exclusive Imobiliária (79)3231-8787

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

Banheiros:

50,00R$                       Vaga:

Avenida Doutor José Machado de Souza, 120

https://www.decide.com.br/imovel/sala-comercial-no-horizonte-jardins-office-hotel/772

Sala Comercial 13/08/2021

Jardins Aracaju

Decide imobiliaria (79)2106-9900

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

Banheiros:

41,16R$                       Vaga:

Rua Santa Luzia

https://123i.uol.com.br/escritorio-alugar-sao-jose-aracaju-43m2-ID07fa840d?utm_source=mitula&utm_medium=xml&utm_campaign=cpc&utm_source=Lifull-connect&utm_medium=CPC&utm_campaign=premium

Sala Comercial 13/08/2021

São José Aracaju

Valor Imobiliaria (79)3226-4222

Estado de Conservação (m): Bom

Área Total (m²):

Banheiros:

37,21R$                       Vaga:



A Qualiteck é referência no mercado de avaliações de empresas e gestão de ativos, tanto no setor privado quando em órgãos públicos. Desde 2013 vem implantando as normas internacionais de avaliações e gestão de ativos completa, sendo uma das empresas 

com maior crescimento do setor. 
A empresa disponibilidade profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração, padronizando os processos e gerando confiabilidade, atingindo seu principal objetivo, a qualidade e eficiência na entrega dos serviços. 
A Qualiteck está sempre atenta as novas normas e legislações, atualizando suas ferramentas, garantido segurança e tranquilidade a seus clientes. 

Nosso diferencial é sempre estar acompanhando os processos do início ao fim, garantindo  a transparência, eficácia dos dados e sempre buscando a otimização dos processos 

Av. Flores da Cunha, n° 1159, Sala 103 +55 54 3331-6860 
99500-000 Carazinho RS Brasil +55 54 3329-4614 
www.qualiteck.com.br 
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ANEXO III: TABELA DEMOSTRATIVA DE ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

 
 

Conforme tabela acima, verifica-se que a pontuação obtida (14 pontos) encontra-se dentro do 

intervalo definido pelos limites mínimo e máximo do Grau de Fundamentação II.  

 
  

 

III II I

1
Caracterização do imóvel 

avaliando

Completa quanto a 

todas as variáveis 

analisadas

Completa quanto às 

variáveis utilizadas no 

modelo

Adoção de situação 

paradigma
2

2

Quantidade mínima de dados 

de mercado efetivamente 

utilizados

6 (k + 1), onde k é o 

número de variáveis 

independentes

4 (k + 1), onde k é o número 

de variáveis independentes

3 (k + 1), onde k é o 

número de variáveis 

independentes

2

3
Identif icação dos dados de 

mercado

Apresentação de 

informações relativas a 

todos os dados e 

variáveis analisados na 

modelagem, com foto e 

características 

observadas no local 

pelo autor do laudo

Apresentação de 

informações relativas a 

todos os dados e variáveis 

analisados na modelagem

Apresentação de 

informações relativas aos 

dados e variáveis 

efetivamente utilizados no 

modelo

2

4 Extrapolação Não admitida

Admitida para apenas uma 

variável, desde que: a) as 

medidas das características 

do imóvel avaliando não 

sejam superiores a 100% do 

limite amostral superior, nem 

inferiores à metade do limite 

amostral inferior; b) o valor 

estimado não ultrapasse 

15% do valor calculado no 

limite da fronteira amostral, 

para a referida variável, em 

módulo

Admitida, desde que: a) 

as medidas das 

características do imóvel 

avaliando não sejam 

superiores a 100% do 

limite amostral superior, 

nem inferiores à metade 

do limite amostral inferior; 

b) o valor estimado não 

ultrapasse 20% do valor 

calculado no limite da 

fronteira amostral, para 

as referidas variáveis, de 

per si e simultaneamente, 

e em módulo

2

5

Nível de signif icância a 

(somatório do valor das duas 

caudas) máximo para a 

rejeição da hipótese nula de 

cada regressor (teste 

bicaudal)

10% 20% 30% 3

6

Nível de signif icância máximo 

admitido para a rejeição da 

hipótese nula do modelo 

através do teste F de 

Snedecor

1% 2% 5% 3

14

Tabela 1 - Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear

Item Descrição
Grau

PONTUAÇÃO

TOTAL DA PONTUAÇÃO

Graus III II I SOMA

Pontos mínimos 16 10 6 14

Itens obrigatórios

2, 4, 5 e 6 no Grau III e 

os demais no mínimo no 

Grau II

2, 4, 5 e 6 no mínimo no 

Grau II e os demais no 

mínimo no Grau I

Todos, no mínimo no Grau 

I

IIGrau de Fundamentação do Laudo

Tabela 2 - Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear
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De acordo com o item “Especificação das Avaliações” da NBR 14653- 2: 2011 (ABNT) - 

Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas – Parte 2: Imóveis Urbanos, o 

presente trabalho avaliatório apresentou os Graus de Fundamentação e de Precisão a seguir 

descritos: 

 
Grau de Fundamentação 
 

Valor Determinado Método Grau de Fundamentação 

Valor de Locação Comparativo II 

 

Grau de Precisão 

 

Valor Determinado Método Grau de Precisão 

Valor de Locação Comparativo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III II I

30  

Mín: R$ 38,00/m² Méd:R$ 40,59/m² Máx: R$ 43,36/m²

III

A amplitude do intervalo 13,20% = (Máx - Mín)  / Méd

GRAU DE PRECISÃO DO LAUDO 

Tabela 5 - Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do tratamento por fatores

Descrição Grau

Amplitude do intervalo de 

confiança de 80% em torno 
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ANEXO IV: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO AVALIANDO 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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ANEXO V – ATESTADO DE VISTORIA 

 

 

 


