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oPor soliciteÉo do Sr RAIMUNDO BARROS DUTRA, apresentamos a avaliaçáo do

valor de aluguel do imóvel de sua propriedade situado à Avênidâ Santo Antônio, 1574,
Loteamento Novo PeraÍso, baino Piracânã, na cidâde de ltaituba/PA, cuiâ latitude é 4.2400 e
longitude 55.98nV.
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IMOVEL

lrnagemol - LocaÉo do imóvel no Mapa
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O imóvel é constituÍdo por garagem, salas dê estar ê iantaÍ, cozinha em conceito
âberto (estilo americana), depósito, um dormitório simples, umâ suíte, varanda nos fundos
ondê funciona a área de seMço e está localizado o banheiro de servigo. O prédio conta ainda
com um po@ amazonas ê uÍrlr reservatório de água com 500 litros de capacidade para o seu
abastêcimento. Em relação ao sistema de energia elétrica, a entrada é monofásico, ou seia, a
rêde é constituída por dois Íios: uma íase e um neulro, e a tensáo eleÍrica é do í27 V.

Todos os cômodos intemos possuem revestimento cerâmico no piso, paredes pintadas
e Íono PVC. Os ambientes são arejados e amdos, indusive a suÍte possui um apaÍelho er
condicionado instalado. A cobertura é em telha de fibrodmento tipo ondina 6mm, com cálha de
PVC. As portas são em madeira maciça com acabamento em vemiz, as janelas sáo em
alumínio o vidro can€lado, assim como os basculantos dos banheiros, sendo que as janelas da
Íachada principal são em alumínio e vidro temperado. Apenas os ambientes extemoj nâo
possuem forro- Afachadâ principal é toda revestida com lajota cerâmica nas paredes, gradeada
com perfs na horizontal em metalon, mesmo material do úrtãô de correr da garageml

A edificação está l""Àlizada em via asfaltada, com fácil acesso a comércios, escolas,
academias, e em região de expansão da cidâde com grande potencial econômico

Cottsiderando a Ioaliza.j,o, formato, dimensôês, gualidade dos materiais de acabamento,
eslado de conservação e media de.preços para toáçao Oa região, avalio o imóvel quanto ao
valor para aluguel de R$ 1.200,00 (um mil e duzentoá reais). 
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I .l^" I ltaituba, 04 de Íevereiro de 2020.
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Amanda Danielle pimentel Ramalho
Arquiteta e urbanista

cAU A 40107-2

Fnê: 93,9S1a2.?503
El!ôI.: eaúá4r@§m.llcdr,

Trata-se de um imóvel com sistema construtivo em alvenaria de tijolos ceÉmicos, com área de
í25,65 m'em um teneno que medê 10 metÍos de frente por 30 metros de comprimento,
totalizando uma áree de 300 rÍÉ-
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