
ESTADO DO TOCANTINS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PALMAS

L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O

PAULO HERNANDES DOS SANTOS, Oficial de Justiça/Avaliador
em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito do Juizado
Especial da Região Norte desta Comarca de Palmas-TO, extraído dos autos n°
0022223-56.2015.827.2729 em que figuram como Requerente MARIA INÊS
GUTIERREZ e como Requerido S AUDI BR AS AGROPECUÁRIA,
EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., procedi a
/ÍVALIAÇÃO do imóvel abaixo descrito;

Qbieto

O objeto do presente estudo é a determinação para especificar o
real/atual valor do imóvel (apartamento) situado na ARSE 71 (704 Sul),
Alameda 16, Lote HM-02, Bloco F, Apto. 104 (unidade autónoma) do
Condomínio Residencial Pantanal.

Localização e Descrição:

A referida quadra é destinada para fins residenciais, localizada no Plano
Diretor da Capital, provida com energia elétrica e água encanada,
pavimentação asfáltica. Acesso pela malha viária local asfaltada, servida por
transporte coletivo, ligando o local aos demais setores e bairros da cidade.
Imóvel situado em boa localização à distância aproximada de 1,5 km do
prédio do Fórum.

- DA EDIFICAÇÃO

Construção de boa qualidade, com idade aparente de 05 anos de
construção, paredes de tijolo com massa corrida e pintura, todo piso em
cerâmica, acabamento com material de regular qualidade, a qual se encontra
edificada da seguinte forma:

- 02(dois) quartos sendo um suíte; banheiro social, sala conjugada com
a copa e cozinha; pequena área de serviço com tanque e uma pequena
varanda. Perfazendo uma área construída total de 60,149 m2.



AVALIAÇÃO:
Considerando o atual preço de mercado fornecido por Imobiliárias que atuam
nesta Capital, anúncios de jornais e proprietários de imóveis de padrão
assemelhado, avalio o imóvel descrito em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais).

O presente laudo segue digitado em 02(duas) laudas, assinado por mim
Oficial de Justiça - Avaliador.

Palmas - TO, 24 de JUNHOde 2018.

Paulo Her¥andes3os Santos
Oficial de Justiça/Avaliador


