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LAUD0  DE AVALIA

Aos   doze   (12)   dias   do   mss   de   j.ulho      do   ano   de   2021,   em

cumprimento   ao     Despacho/Decisao   do   evento   194   procedi   a

avalia€5o    do    seguinte     bern,    a    saber:     Urn    im6vel     urbano,

localizado   na  Avenida  Tocantins,   Qd.   04,   lote   07  com   area   de

375,00  m2,  matriculado  sob  o  nQ  2189  no  CRl  local,  no  qual  ha  a

constru€5o  de  uma  casa  e  de  urn  dep6sito  nos  fundos  do  lote  e

de  urn  ponto comercial  na frente do  mesmo,  dividido  da  seguinte

forma:    Uma   casa    com   01   quarto   grande,   com    porta       tipo

veneziana,   uma   I.anela   grande   tipo   veneziana   com   grade   de

metal;  urn  banheiro  social  ao  lado  do  quarto,    com  pia,  vaso,

caixa  de  descarga,  sendo  a  pia  e  cx  de  descarga  modelos  antigo,

Blindex  que  divide  a  parte  do  banho  com  o  vaso  sanit5rio,  sendo

a   metade  das  paredes  deste   banheiro   revestidas  de  ceramica,

uma  janela   pequena   de  vidro   com   grade   de   metal,   porta   de

entrada   e   salda   deste   banheiro   tipo   veneziana;   Uma   sala   de

m6dio tamanho,  sem janelas,   com  uma  porta  grande de  entrada

e    safda        modelo    tipo    veneziana    com    grade;    Uma    cozinha

pequena,   sem   porta,   com   uma  janela   pequena   de  vidro   com

grade,  modelo  antigo,  uma  pia  de  marmore  que  fica  sobre  urn
balc5o   de   cimento   revestido   com   ceramica,   que   serve   como

armario   da   cozinha,   com   uma   pequena   parte   das   paredes   da

cozinha  revestidas  de  ceramica;  Urn  quarto  pequeno  ao  lado  da

cozinha, sendo que a  parede que divide esse quarto e a  cozinha  6



de  PVC,  e  neste  quarto tern   uma  Janela  pequena  tipo  veneziana

e  urn  balcao  de  cimento,  revestido  de  ceramica,    logo  abaixo  da

janela,    uma   janela   grande   de   vidro   com   Grade   tipo   Vitraux

(modelo   antigo);   uma   area   na   frente   da   casa   onde   ficam   o

tanque   de   lavar   roupas   e   uma   pequena   despensa,   sendo   as

paredes  desta  despensa  improvisadas com   PVC;  Urn  dep6sito  ao

lado   da   area   da   frente   da   casa,   com   porta   de   entrada   tipo

veneziana,       o    qual    se    encontrava    fechado,    e    servia    como

dep6sito  do  supermercado  que  funcionava   no  ponto  comercial

que fica  na  frente  da  casa;  urn  corredor,  no  qual  tern  urn tanque

de  lavar  roupas  que  fica  entre  o  dep6sito  e  o  ponto  comercial;

Urn    ponto    Comercial    grande    com    aproximadamente    111,60

metros  de  area  construida,    no  qual  ha:  uma  porta  (fundos)  que

da   acesso   a    residencia   tipo   veneziana,    uma    pia   sobre   uma

estrutura   de   cimento   revestida   de   ceramica,    urn   balc5o   de

cimento  revestido  de  ceramica  ao  lado  da  pia,  02  portas  grandes

de   metal   que   da   acesso   a   Avenida   Tocantins,   04  janelas   em

formato  retangular  de  vidro  com  grade  de  metal  que  ficam  na

parte  alta  da   parede  que  faz  divisa  com  o  vizinho  ao   lado,   tl`L

banheiro  rtlstico,  apenas  com  vaso  sanitario  e  descarga  modelo

antigo,  divis6ria  de  acrflico,  com  metade  das  paredes  revestidas

de  ceramica,  porta  de  PVC,  uma  janela  pequena    de  vidro  com

grade,  tipo  vitraux.  Sendo  a   residencia,  o   ponto  comercial   e  o

dep6sito,  todos  forrados  com  forro  tipo  PVC,  cobertos  de  Telha

plan   e   piso   de   Ceramica   com   diferentes   tipos   de   ceramica   e

estampas diferentes conforme se ve  nas fotos em anexo.  Na  casa

ha tamb€m  uma  pequena  piscina  de vinil sobre  uma  estrutura  de

cimento,    que  fica  nos  fundos  do  lote.  A  casa  se  encontra  com

paredes   sujas,   sem    energia    eletrica,       e   esta    sem    morador
atualmente.    im6vel    a    murado    com    muro    de    tijolo    o    qual

aparentemente    foi    feito     recentemente.     0    total     de     area




