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LAUDO DE AVALIAÇÃO
 
                                              
            No dia 1º de setembro do ano de dois mil e quinze (01.09.2015), em cumprimento ao mandado de avaliação,
extraído dos autos acima epigrafados, diligenciei-me aos imóveis abaixo identificados, localizados neste município de
Ponte Alta do Tocantins - TO, e, após ter realizado pesquisa de preço junto à praça, procedi a   AVALIAÇÃO  dos
bens, a saber:
 
              - LOTE nº 01 , do Loteamento denominado Rio Balsas - 1ª Etapa, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Ponte Alta do Tocantins - TO, às fls. 86 do Livro 2-B de Registro Geral, Matrícula - 147, com 161,60.00
hectares de cultura 2ª classe e 2.343,57.36 hectares de cerrado 2ª classe, somando a área de terras de 
2.505,17.36 hectares  (dois mil quinhentos e cinco hectares, dezessete ares e trinta e seis centiares), com limites e
confrontações constantes na respectiva matrícula.
 
              - LOTE nº 02 , do Loteamento denominado Rio Balsas - 1ª Etapa, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Ponte Alta do Tocantins - TO, às fls. 87 do Livro 2-B de Registro Geral, Matrícula - 148, com 344,40.00
hectares de cultura 2ª classe e 1.959,10.16 hectares de cerrado, somando a área de terras de 2.303,50.16 hectares
(dois mil trezentos e três hectares, cinquenta ares e dezesseis centiares), com limites e confrontações constantes na
respectiva matrícula.
 
            Feita vistoria nos imóveis supra, constatei que possui vários posseiros com pequenas benfeitorias. Apresenta
áreas arenosas de coloração branca e de coloração que variam do alaranjado ao amarelo, verificado a existência de
arvores de médio e pequeno porte e capim nativo da região de solos de campo "capim agreste". Solo de segunda
classe, com baixo valor econômico no que se refere produção agrícola e pecuária.
 
Ante o exposto, avalio os imóveis supracitados por R$ 1.100,00 o hectare, perfazendo um total de:   R$ 5.289.542,72
(cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). 
 
            Para constar, lavrei o presente laudo.
 
 
                           Ponte Alta do Tocantins, data supra.
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