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LAUDO DE AVALIAÇÃO, na forma abaixo:

Ao(s) dia(s) quatrodo mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 15:00 hs ,

em cumprimento ao Mandado anexo, AVALIEI o(s) bem(ns), conforme se segue: 

1 (um) Lote de terreno n° 198 da quadra n°15 do loteamento "JARDIM FLORESTA",

localizado na expansão da zona urbana do 3 °distrito deste município, em Manilha, com

a área de 502,74 m², medindo 29,00 m na frente para a rua "8"; 27,00 m nos fundos

confrontando com os lotes 206 e 207; 15,30 m no lado direito confrontando com o lote

197; 21,94 m no lado esquerdo confrontando com o lote 199, onde há as seguintes

construções:

1) Construção conforme Av.2 - Mat. 44.580, um prédio de uso comercial (tipo loja) com

área construída de 248,93 m² de 1ª categoria correspondente 20,015 da fração do

terreno conforme guia de IPTU acostada à fl. 233, cadastrado na Prefeitura local sob o

nº 063654-001 c lá averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial no 39.013 ao

qual atribuo o valor de R$323.609,00 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e nove

reais);

2)  conforme Av.03  -  Mat.44.580,  um prédio  de  uso  comercial  (tipo  loja)  com área

construída de 116,44 m² de 1ª categoria correspondente 9,362 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  234, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

154072-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n" 46.152, ao qual

atribuo o valor de R$151.372,00 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e dois

reais);
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3)  conforme Av.04  -  Mat.44.580,  um prédio  de  uso  comercial  (tipo  loja)  com área

construída de 28,87 m² 2 de 1ª categoria correspondente 2,321 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  235, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

145455-001 e lá averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial n° 39.014, ao qual

atribuo o valor de R$37.531,00 (trinta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais);

4)  conforme Av.05  -  Mat.44.580,  um prédio  de  uso  comercial  (tipo  loja)  com área

construída  de  44,29  m²  de  1ª  categoria,  cadastrado  na  Prefeitura  local  sob  o  n°

145456-001 e lá averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial n° 39.015, ao qual

atribuo o valor  de R$57.577,00 (cinquenta e sete mil,  quinhentos  e setenta e sete

reais);

5)  conforme Av.06  -  Mat.44.580,  um prédio  de  uso  comercial  (tipo  loja)  com área

construída de 49,02 m² de 1ª categoria correspondente 3,941 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  236, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

145457-001 e lá averbado desde 24/09/1992, com inscrição predial n° 39.016, ao qual

atribuo o valor de R$63.726,00 (sessenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais) 

6) conforme Av.07 -  Mat.44.580,  um prédio de uso residencial  (apt°  101) com área

construída de 61,17 m² de 1ª categoria correspondente 4,918 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  240, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

147371-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 46.153, ao qual

atribuo o valor de R$63.616,80 (sessenta e três mil,  seiscentos e dezesseis reais e

oitenta centavos);
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7) conforme Av.08 -  Mat.44.580,  um prédio de uso residencial  (apt°  102) com área

construída de 63,66 m² de 1ª categoria correspondente 5,118 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  241, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

147370-001 e lá averbado desde 14/0512009, com inscrição predial n" 46.154, ao qual

atribuo o valor de R$66.206,40

8) conforme Av.09 -  Mat.44.580,  um prédio de uso residencial  (apt°  103) com área

construída de 39,65 m² 1de 1ª categoria correspondente 3,188 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  242, cadastrado na Prefeitura local sob o nº

147375-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n" 46.155, o qual

atribuo o valor de R$41.236,00 (quarenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais);

9) conforme Av.10 -  Mat.44.580,  um prédio de uso residencial  (aptº  104) com área

construída de 39,64 m² de 1ª categoria correspondente 3,187 da fração do terreno

conforme  guia  de  IPTU  acostada  à  fl.  243,  cadastrado  na  Prefeitura  local  sob  o

n°147376-001 e lá averbado desde 14/0512009, com inscrição predial  n° 46.156, o

qual atribuo o valor de R$41.225,60 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco mil

reais e sessenta centavos);

10) conforme Av. 11 - Mat. 44580, um prédio de uso residencial (aptº 105) com área

construída de 42,24 m² de 1ª categoria correspondente 3,396 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  244, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

147377-001 e lá averbado desde 14/0512009, com inscrição predial n° 46.157, ao qual

atribuo o valor de R$43.929,60 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e

sessenta centavos);
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11) conforme Av.12 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial (aptº 106) com área

construída de 59,85 m² de 1ª categoria correspondente 4,812 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  245, cadastrado na Prefeitura local sob o n"

147378-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 46.158, ao qual

atribuo o valor de R$62.244,00 (sessenta e dois mil,  duzentos e quarenta e quatro

reais).

12) conforme Av.13 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial (apt° 107) com área

construída de 58,11 m² de 1 categoria, cadastrado na Prefeitura local sob o n° 147379-

001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial nº 46.159, ao qual atribuo o

valor de R$60.434,40 (sessenta mil,  quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta

centavos)

0 inscrição predial n° 46.163, ao qual atribuo o valor de R$57.335,20 (cinquenta e sete

mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos);   

14) conforme Av.15 - Mat.44.580, um prédio residencial (apto 202) com área construída

de 63,00 m² de 1ª categoria correspondente 5,065 da fração do terreno conforme guia

de IPTU acostada à fl. 248, cadastrado na Prefeitura local sob o n" 147380-001 c lá

averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 46.164, ao qual atribuo o valor de

R$65.520,00  

15) conforme Av.16 - Mat.44.580 um prédio de uso residencial (apartamento 203) com

área construída de 44,80 m² de 1ª categoria correspondente 3,602 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  249, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

147384-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n°46.165, ao qual

atribuo o valor de R$46.592,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais);

16) conforme Av.17 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial (apartamento 204) com
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área construída de 50,59 m² de 1ª categoria, cadastrado na Prefeitura local sob o n"

147383-001 c lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n" 46.166, ao qual

atribuo  o  valor  de  R$52.613,60  (cinquenta  e  dois  mil,  seiscentos  e  treze  reais  e

sessenta centavos)

17) conforme Av.18 - Mat.44.580, um prédio de uso residencial (apartamento 205) com

área construída de 40,14 m² de 1ª categoria, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

147382-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 46.167, ao qual

atribuo o valor de R$41.745,60 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais

e sessenta centavos).

 

18) conforme Av.19 -  Mat.44.580, um prédio de uso comercial  (sala 108) com área

construída de 44,00 m² de 1ª categoria correspondente 3,537 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  237, cadastrado na Prefeitura local sob o n°

147374-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial n° 46.160, ao qual

atribuo o valor de R$51.480,00

19) conforme Av.20 - Mat.44.580, um prédio de uso comercial  (sala 110) com área

construída de 37,74 m² de 1ª categoria correspondente 3,034 da fração do terreno

conforme guia de IPTU acostada à fl.  239, cadastrado na Prefeitura local sob o nº

147372-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial nº 46.162, ao qual

atribuo o valor de R$44.155,80 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e

oitenta centavos);

20) conforme Av.21 -  Mat.44.580. um prédio de uso comercial  (sala 109) com área

construída de 56,39 m² de 1ª categoria correspondente 4,534 da fração do terreno

conforme  guia  de  IPTU  acostada  à  fl.  238,  cadastrado  na  Prefeitura  local  sob  o
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nº147373-001 e lá averbado desde 14/05/2009, com inscrição predial nº 46.161, ao

qual atribuo o valor de R$65.976,30 (sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis

reais e trinta centavos).

CARACTERÍSTICAS: o Lote de terreno n° 198 da quadra n°15 do loteamento "JARDIM

FLORESTA", localizado na expansão da zona urbana do 3 °distrito deste município, em

Manilha, está em logradouro asfaltado; com serviço de transporte público urbano e

comércio em seu entorno; com rede elétrica; com água encanada.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.438.126,30 (um milhão, quatrocentos e trinta e

oito mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos). 

VALOR DE 30% DA AVALIAÇÃO TOTAL correspondente ao valor da totalidade dos

bens  que  cabe  ao  executado  EDIVAR  PEREIRA  BARROS,  ou  seja,  o  valor

correspondente a 30% é de R$431.437,89 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos

e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).. 

Para  constar  e  produzir  os  efeitos  legais,  lavrei  o  presente,  que  vai  devidamente

assinado. O referido é verdade e dou fé.

Observação:

o  presente  Laudo  foi  elaborado com base  em critérios  objetivos,  considerando

tamanho da área de cada construção, sua localização e características da região

onde  ele  estão  situadas,  e,  especialmente,  considerando  o  valor  de  mercado.
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Cumpre ressaltar  que a  avaliação das construções referentes aos apartamentos e

salas foi feita de forma indireta, vez que a parte interessada não compareceu à Central

de Mandados para acompanhar a diligência e possibilitar o acesso aos imóveis, não

obstante o teor da certidão exarada anteriormente por esta OJA.

         Itaboraí, 04 de dezembro de 2019.

 Fernanda Maria Freitas de Souza - 01/25823                             
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