
LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aos 29 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (29/10/2019), neste 
Município, em cumprimento ao mandado extraído dos autos nº 5002604.74.2013.827.2713, 
que BANCO DA AMAZONIA move em face de M.M. FELIPE DE MIRANDA – ME, ORAL CLIN, 
diligenciei no endereço indicado, e sendo ali, observadas as formalidades legais, procedi à 
AVALIAÇÃO do imóvel abaixo descrito: 

 

DESCRIÇÃO: Um lote urbano de nº 12, Quadra 06, situado na Praça 21 de Abril, centro, com área de 

284,80m² medindo: 8,90 metros de frente, para  praça 21 de abril; 8,90  aos fundos, dividindo com  o lote 

14; por 32 metros na lateral direita, dividindo com o lote 12-B e 32,00 metros na lateral esquerda, 

dividindo com os lotes 10 e 17. Sobre o terreno há uma construção feita de alvenaria dividido em três 

partes: 

TERREO: Um ponto comercial, todo no piso de porcelanato, portas e janelas de blindex, contendo: 

Uma garagem com capacidade para três carros; um salão de atendimento com jardim de inverno; três 

banheiros; cinco salas/consultório; uma sala de espera; um depósito e cinco cômodos pequenos. 

1º PISO: Uma residência toda no piso de porcelanato, portas e janelas de blindex, contendo: uma 

sacada, uma sala/cozinha; uma sala de TV; um lavabo; quatro suítes e dois closet. 

2º PISO: Um salão grande que está apenas no contra-piso; um banheiro com porcelanato; um espaço 

para churrasqueira apenas no contra-piso; uma área aberta com piscina; um cômodo que serve de área 

de serviço, todo na cerãmica; um cômodo que servirá para sauna inacabado. 

 

AVALIAÇÃO: Tendo-se por referência os valores do mercado imobiliário local, observando-se 
a localização do imóvel e benfeitorias existentes no imóvel, usando como fonte auxiliar de 
pesquisa, imobiliárias e corretores locais. AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 1.400.000,00 
(um milhão e quatrocentos mil reais). 

Para constar, lavrei o presente auto, que, lido e achado conforme, segue devidamente 
assinado.  

 

Ildivania Soares de Oliveira Santos 

Oficial de Justiça-Avaliadora 

 


