
AUTO DE AVALIAÇÃO 

Aos 13 (doze) dias do mês de 

janeiro 	do ano de 2021, em cumprimento ao 

respeitável Mandado de Avaliação, expedido pelo 

MM. Juiz de Direito da 3' Vara Civel desta 

Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, 
diligenciei ao endereço indicado, efetuei a avaliação 

do bem abaixo descrito. 

Um lote de terra urbano, lote numero 11 
da quadra 01, situado na Rua 02, Setor Coimbra, com 
registro no CRI de Araguaina, matricula 43.546 Livro 
02, com área total de 720,00m2, contendo as seguintes 
benfeitorias: Um galpão construído, com paredes de 
tijolos, coberto de telhas, sendo a maior parte com telhas 
brasilit sobre estrutura de pré moldados de cimento, 
uma pequena parte coberta de telhas de zinco sobre 
estrutura metálica, dividido em dois pavimentos, sendo 
que no pavimento térreo, tem um galpão e uma sala, 
parte do galpão e forrada em pvc e gesso, com piso 
parte em cerâmica e outra parte em cimento; no 
pavimento superior contendo três salas, unia copa e uma 
área de circulação. Parte da frente do prédio com portas 
e janelas de vidro. 



Nos fundos do referido lote 11 da quadra 01 acima 
mencionado, na parte que divide com a Rua 03, tem 
uma casa construída, paredes de tijolos, rebocada por 
dentro e por fora, pintada apenas internamente, 
cotendo dois quartos, sala e cozinha juntos, piso na 
cerâmica, banheiro interno, forrada em gesso, 
construção aparentemente nova. Imóvel todo murado. 

Após consulta feita ao segmento imobiliário local, 
considerando a localização do imóvel em área comercial, 
com pavimentação asfáltica, servida de atua e energia 
elétrica, avalio o bem imóvel da seguinte forma: 

O lote de 720 metros quadrados em R$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil reais). 

As benfeitorias existentes no valor de R$ 353.340,00 
(trezentos cinquenta e três mil, trezentos e quarenta 
reais). 

Total da avaliação, R$ 633.340,00 ( seiscentos e trinta e 
três mil, trezentos e quarenta reais). 

Bento Fernandes da Luz 

Oficial de Justiça/Avaliador 


