
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (ÍZA) DE DIREITO 
DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT 

PROCESSO: 10179-84.2012.811.003 

CÓDIGO: 714930 

LAUDO PERICIAL DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
MERCADOLOGICA PARA APURAR O VALOR DAS BENFEITORIAS POR 
AQUELAS EDIFICADAS. 
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1. Objetivo. 

1.1 com objetivo de determinar os valores de avaliação das benfeitorias por 
aquelas edificadas, foram feitas pesquisas na região do jardim das paineiras, 
oásis, centro de Rondonópolis MT. OBS: Para determinar os valores é 
necessária uma análise de contratação de pedreiros e compra de materiais de 

construção. 

2. Foi feita pesquisas com operários profissionais para saber o valor do 
metro quadrado de construção. 

2.1 conforme pesquisas realizadas no dia 17/11/2016 com operários para 
negociação por metro quadrado desta obra, foi feita uma avalição técnica em 
caráter simplificado. A metragem dependerá de cada caso. Obs. Influencia no 

valor da avalição. 

3. Amostra dos construtores profissionais 

Amostra 01: 

3.1- sem caráter opinativo. Conforme pesquisa realizada com o senhor Edson 
construtor profissional, o preço por metro quadrado de mão de obra é de: 

R$300,00 (trezentos reais) x 76 metros quadrados. 

= R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). 

telefone contato 66 99617-1671 EDSON. 

Amostra 02: 

3.2 - sem caráter opinativo. Conforme pesquisa realizada com o senhor João 
Batista Pereira construtor profissional o preço por metro quadrado de mão de 
obra é de: 

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) x 76 metros quadrados. 

= R$26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais} 

telefone de contato 66 99608-7746 JOAO. 

4. Foi feita pesquisa de materiais de construção. 

4.1 - Sem caráter opinativo. Conforme pesquisa realizada no operário e na 
comapa panagon materiais de construção, os materiais de construção oscilam 
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de valores, nem os pedreiros e os construtores sabem a quantidade exata. 
Dependendo do nível do solo ou declínio, com precisão de 80/ de acerto para 
mais ou para menos De materiais no mesmo padrão das edificadas. 

5. Amostras de materiais de construção. 

Amostra 01: 

5.1 - Sem caráter opinativo. Conforme pesquisa realizada com a empresa 
operária materiais de construção, o valor dos materiais de construção para 76 

metros quadrados gastaria em torno de: 

R$ 15.912,70 (quinze mil novecentos e doze reais e setenta centavos). 

Pode haver uma variação na quantidade de materiais dependendo do nível do 
solo ou declínio, com precisão de 80/ de acordo, para mais ou para menos, no 
mesmo padrão das benfeitorias por aquelas edificadas. Obs. Os operários não 
sabem o valor exato. A variação influencia no valor da avaliação. 

Amostra 02: 

5.2 - Sem caráter opinativo. Conforme pesquisa realizada com a empresa 
Comapa Panagon, o valor dos materiais de construção para 76 metros 
quadrados, gastaria em torno de 

R$14.287,30 (quatorze mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta 
centavos). 

Pode haver uma variação na quantidade de materiais dependendo do nível do 
solo ou declínio, com precisão de 80/ de acordo, para mais ou para menos, no 
mesmo padrão das benfeitorias por aquelas edificadas. Obs. Os operários não 
sabem o valor exato. A variação influencia no valor da avaliação. 

6. Descrição das benfeitorias por aquelas edificadas. 

6.1 - Descrição 02 quartos, 01 banheiro, 01 sala conjugada com 01 cozinha, 
área na frente, com telha de Eternit 01 galinheiro com cerca de telas, não é 
murada, 01 peça na frente da casa construída de barraco com telhas Eternit. 
Total 76 metros quadrados. 

7. Fator área construída. 
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7 .1 - S~g-~ndo pesquisa efetuada, ficou demonstrado que há uma tendência no 
mercado imobiliário de praticar valor por metro quadrado de área construída. A 
mão de obra do operário será cobrada por metro quadrado de acordo com a 

área construída. 

8. Resultado da pesquisa, resumo e seu tratamento. 

Total das amostras do parágrafo 3.1 + parágrafo 5.1 = 22.800,00+15.912,70 
= R$38.712,70 (trinta e oito mil setecentos e doze reais e setenta centavos). 

Total das amostras do parágrafo 3.2 + parágrafo 5.2 = 26.600.00+14.287,30 
= R$40.887,30 (quarenta mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta 

centavos). 

8.1 Justificativa. 

Considera-se para apuração dos valores o método direto de preços de 
mercado de operários e de material de construção. 

Esta avaliação está de acordo com as amostras; a presente avaliação esta 
situada entre os valores que oscilam entre R$ 38.712,70 (trinta e oito mil 
setecentos e doze reais e setenta centavos) e R$ 40.887,30 (quarenta mil e 
oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos). 

9. CONCLUSÃO. 

Diante das amostras, das nossas considerações, do conhecimento deste perito 
avaliador, da pesquisa de mercado, e de acordo com a metodologia 
desenvolvida, pode-se estimar que o valor das benfeitorias por aquelas 
edificadas oscilam entre R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais) para construir nos mesmos padrões existentes. 

9.1 - Intervalo de confiabilidade para construção das benfeitorias por aquelas 
edificadas desta avaliação técnica em caráter simplificado podendo haver 
variação de 10% (dez por cento) para mais ou menos. 

10 - Encerramento. 

Este perito espera haver prestado as informações suscitadas por esse 
DOUTOR(A) Juiz(A) e dá seu laudo pericial de parecer técnico de avaliação 
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mercadológico concluído. Ficando a sua inteira disposição para outros 

esclarecimentos que julgar pertinentes. 

Este laudo foi composto por 5 páginas que foram enumeradas, e anexadas 

documentos do corretor de imóveis e as amostras. 

20. Declaração: 

Nome do corretor de imóveis avaliador Marcelo Borges Nogueira 

CPF: 496920381-49 RG 2568713 SSP MT, Creci 4992, corretor de imóveis. 

Declara a emissão desse parecer técnico de avaliação mercadológica. 

Por solicitação do EXCELENTISSIMO(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 
DA QUARTA VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - MT. 

Declaração. 

CPF: 496920381-49 RG 2568713 SSP MT, Creci 4992, corretor de imóveis. 

Declara a emissão desse parecer técnico de avaliação mercadologia. 

Por solicitação do EXCELENTÍSSIMO (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO 
DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. MT 

Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. 

/Marcelo Borges Nogueira 
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A casei dos seus ~or,; .:,~ r::ncor1tra aqui 
Marcelo Borges Nogueira 
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