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LAUDO DE AVALIAÇÃO

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um às 15h00, nesta
cidade de Brasília  –  DF, eu, oficial de Justiça  Avaliadora  abaixo assinada, em cumprimento ao
mandado retro, expedido pela Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, extraído dos
autos do processo nº 0722359-98.2018.8.07.0001, passo a avaliar o bem a seguir descrito:

"Lote  de  terreno n.º  13  (treze),  do Bloco 07  (sete),  Tipo EC-2A, da Quadra
715/716  (setecentos  e  quinze  barra  setecentos  e  dezesseis),  do  Setor  Comercial  Local
Residencial Norte - SCLR/NORTE, Brasília, medindo 8,00m pelos lados Norte e Sul e 6,00m
pelos lado leste e oeste, perfazendo a área de 48,00m², limitando-se pelo lado Norte com o Lote
15; pelo lado Sul com o Lote 11 e pelos lados Leste e Oeste com as vias públicas, matrícula n.º
54417 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal - ID 46994958." .,
limitando-se  com  logradouros  públicos  por  todos  os  lados,  DADOS  OBTIDOS  NO
MANDADO, não possível a conferência, não veio em anexo a cópia da matrícula do imóvel nem o
registro do cartório, nem a lâmina do IPTU. 

O endereço indicado no mandado foi Endereço: SCRN 716, Bloco D, Loja 39, Asa
Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70770-640 

O  bloco  está  situado  em área  comercial,  bloco  sem  reformas.  Boa  localização,
próximo à W3, com possibilidade de acesso via transporte público, ponto de ônibus próximo e
ponto de táxi fixo. 

Não foi possível fazer a vistoria do imóvel completa no imóvel, pois o local estava
fechado.

Descrição do Bem:

Loja comercial, situada no térreo do edifício comercial sem elevador, sem garagem, não foi possível
verificar  o  estado  de  conservação,  se  tem banheiro ou  copa/serviço  ou  divisões.  Avaliado  por
estimativa de mercado em face de localização e metro quadrado, e do estado sem reformas e sem
graves noticiados.

Valor do bem R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

 Metodologia aplicada  na  avaliação:  verificação local  onde está  situado o imóvel,  informações
colhidas sobre o estado do imóvel e com base em valores de mercado similares.

Importa a presente avaliação no total de  R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Do que, para constar  e  fins  de direito,  lavrei o presente laudo, que lido e achado
conforme, vai por mim assinado eletronicamente.

Lucianna Campos
Oficial de Justiça – Matricula 313.409


