
 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

LEILÃO PÚBLICO OFICIAL E RURAL Nº 001 /2011  
PROCESSO Nº 16157/2011 
 
Objeto: VENDA DE BENS IMÓVEIS e ANIMAIS 
 
1 – PREÂMBULO 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Estado de São Paulo, por intermédio da 
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - CML, faz saber aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que nos termos das Leis Municipais nºs 4.805 de 11 de janeiro de 1991 e 10.837 de 24 de novembro de 
2010 levará a público LEILÃO do tipo MAIOR LANCE, na modalidade presencial, no próximo dia 28 de janeiro de 
2012 no Centro de Convenções da ACIRP - Associação Comercial, Industrial de São José do Rio Preto, 
localizado na Av. Bady Bassit, 4052  - São José do Rio Preto - SP, com início às 11h00 (onze horas) 
horário de Brasília/DF, objetivando a venda de bens imóveis e animais inservíveis a Administração Municipal, 
quais sejam: bens imóveis (terrenos e apartamento), de acordo com o disposto nas Leis nºs 10.501 de 16 de 
novembro de 2009, 10.654 de 29 de junho de 2010, 10.821 de 17 de novembro de 2010 e 11.055 de 30 de 
novembro de 2011;  e bens animais (animais ungulados) de acordo com que dispõe a Lei nº 4805 de 11 de janeiro 
de 1991, que estão discriminados e com os devidos preços mínimos fixados no ANEXO I, o qual faz parte 
integrante deste Edital;  
 
1.2 - O Leilão Público será realizado de forma presencial e, pela LEILOEIRA OFICIAL E RURAL Sra. Cristiane 
Borguetti Moraes Lopes, inscrita na JUCESP sob o nº 661, estabelecida comercialmente na Avenida Pereira 
Barreto, nº 1395 - cj. 72 - Torre Sul - Paraíso - Santo André/SP – Telefones: (11) 4425-7652 e 4426-5064 - CEP: 
09190-610 – e-mail: atendimento@lopesleiloes.com.br, profissional de responsabilidade, designada para este ato 
através deste Edital; 
 
1.3 – O(s) licitante(s) interessado(s) deverá(ão) fazer-se presente(s) ou devidamente representado(s) no local do 
Leilão no Centro de Convenções da ACIRP - Associação Comercial, Industrial de São José do Rio Preto, 
localizado na  Av. Bady Bassit, 4052  - São José do Rio Preto - SP, com início às 11h00 (onze horas), à partir 
das 08h00min até às 11h00 horas do dia 28 de janeiro de 2012, para o credenciamento junto a equipe da Leiloeira, 
apresentando a documentação necessária conforme item 4 e subitens, fornecendo as informações que lhe forem 
solicitadas com relação a seu endereço e telefone para eventual contato. Todos os horários considerados são 
sempre de Brasília/ DF; 
 
1.4 - O LEILÃO terá início às 11h00 horas (horário de Brasília/DF) no dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2012 (dois 
mil e doze).  
 
2 - OBJETO  
2.1 - Constitui objeto desta licitação a Alienação de bens imóveis (terrenos e apartamento) e bens animais 
(animais ungulados), através de LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL, que objetiva vender a terceiros interessados os 
bens descritos, com suas características e especificações, locais, preços mínimos fixados, conforme discriminado 
no ANEXO I, que faz parte integrante deste Edital.  
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 - Poderão participar do Leilão, pessoas físicas capazes, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas, com 
documento de identidade (RG) e C.P.F./M.F., bem como, pessoas jurídicas, inscritas no CNPJ, que demonstrem 
interesse e estejam aptas para tal, não sendo admitida participação em consórcio e subcontratação; 
  
3.2 - É vedada a participação de pessoas jurídicas em regime de concordata ou que tenha sido declarada inidônea 
por qualquer órgão da Administração direta ou indireta do MUNICÍPIO ou ainda que estejam com direito de 
participar de licitação suspenso;  
 
3.3 - A participação na alienação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e condições 
do presente Edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como, das condições de venda da Leiloeira 
Oficial expressas no catálogo oficial de venda em leilão que será entregue no dia e local, antes do início do Leilão, 
no ato do credenciamento;  
 
4 - CREDENCIAMENTO  
4.1 - Os licitantes interessados deverão apresentar cópias dos documentos abaixo, acompanhados do original ou, 
apresentá-los através de cópias autenticadas, quais sejam: 
 
4.1.1 - PESSOA FÍSICA:  
a) – Cópia do documento de identidade (RG);  
b) - Cópia do documento do C.P.F./M.F.;  
c) – Cópia do comprovante de endereço ou declaração de endereço.  
 
 



 

 

4.1.2 - PESSOA JURÍDICA:  
a) - Cópia do Contrato Social Consolidado ou  última Alteração Consolidado;  
b) - Cópia do CNPJ;  
c) - Cópia do documento de identidade (RG). e C.P.F./M.F. dos sócios e, caso o interessado não figure como sócio 
da empresa deverá apresentar PROCURAÇÃO, devidamente assinada(s) por sócio(s), com poderes específicos e 
com firma reconhecida, bem como cópia do C.P.F./M.F. e do documento de Identidade (RG) do procurador.  
 
4.2 - Após apresentação dos documentos junto a equipe da Leiloeira o licitante deverá assinar documento 
pertinente ao cadastro para obter o número de identificação que lhe dará direito a efetuar lance(s) sobre o bem 
colocado em Leilão. No caso de arremate, a nota de venda em leilão e a documentação do bem só serão emitidas 
em nome do licitante que arrematá-lo, a quem será processada sua entrega, sendo vedada qualquer alteração 
posterior quanto ao nome do arrematante; 
 
4.3 - O arrematante, além do valor referente à arrematação do bem, deverá pagar o valor referente à comissão da 
Leiloeira Oficial, que corresponde a 5% (cinco por cento) sobre o valor do bem arrematado, de acordo com a 
Legislação Vigente.  
 
5 - DA VISITAÇÃO DOS BENS E DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 
5.1 - Os interessados deverão examinar os BENS a serem leiloados, a partir da data de publicação deste Edital, 
em dias úteis até o início do Leilão Público, em horário de expediente desta PREFEITURA no local onde se 
encontram os bens, a visitação será agendada diretamente no escritório da Leiloeira nos telefones constantes no 
subitem 1.2 deste Edital; 

5.2. – ANIMAIS UNGULADOS - Os animais poderão ser examinados na Rua Luiz Pasteur nº 214, Vila Aeroporto. 
O período para visita aos animais será a partir do primeiro dia útil da publicação deste Edital até o dia do Leilão, 
em dias úteis, das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00; 

5.3 – IMÓVEIS – Poderão ser visitados de acordo com o subitem 5.1.  
 
6 - DAS CONDIÇÕES DE VENDA 
6.1 - Os bens serão vendidos a quem MAIOR LANCE OFERECER, um a um (lote a lote) não sendo considerados 
pela COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - CML e pela LEILOEIRA OFICIAL e RURAL os lances que não 
alcançarem os preços mínimos estabelecidos; 
 
6.2 - No ato da arrematação deverá ser fornecido pelo comprador/arrematante o número do cadastro que efetuou 
no credenciamento para o Leilão e confirmar todas as informações que forem solicitadas pela equipe da Leiloeira, 
tais como, Nome/ Razão Social; CPF/ CNPJ / R.G./ I.E.; e ainda deverá deixar 02 (dois) Cheques ou Notas 
Promissórias, a título de caução, um destinado ao pagamento do valor de 10% (dez por cento) da arrematação, 
em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e, outro, para pagamento da comissão de 
5% (cinco por cento) da Leiloeira sobre o valor do arremate, conforme item 7 e subitens;  
 
6.3 - Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, bem como não serão aceitas desistências;  
 
6.4. A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML e a Leiloeira, a critério ou necessidade, poderão, a 
qualquer tempo, retirar, reunir ou separar itens pertinentes aos bens colocados em Leilão; 
 
6.5 - As fotos e descrições dos bens que serão levados a hasta serão disponibilizadas nos sites 
www.lopesleiloes.com.br e www.lanceja.com.br, sem prejuízo da exposição virtual, sendo certo que as fotos 
expostas nos sites e demais locais de acesso, são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para 
demonstrar o real estado dos Bens Imóveis e Animais; 
 
6.6 – O arrematante declara que já promoveu todos os exames e vistorias dos Bens Imóveis e Animais de acordo 
com o dia, horário e local determinado nos editais publicados e, aceita adquiri-los, isentando a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e a LEILOEIRA OFICIAL e RURAL, de quaisquer responsabilidades, 
inclusive por vícios ou defeitos ocultos ou não, e prejuízos que possam vir no futuro renunciando qualquer direito 
de ação;  
 
6.7 - Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, independente de prévia vistoria por parte de 
quem os adquirir, ficando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e a LEILOEIRA OFICIAL e 
RURAL isentos de futuras reclamações;  
 
6.8 – BENS IMÓVEIS - Serão de inteira responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas 
necessárias para a regularização de matrícula, à transferência de imóvel para o seu nome, incluindo, mas sem 
limitar, o imposto de transmissão, laudêmio, escritura, emolumentos cartorários, registro e averbação de qualquer 
natureza, e demais impostos ou regularizações que por ventura possam ocorrer, bem como DESOCUPAÇÃO, se 
caso for; O bem será vendido "ad corpus" e no estado em que se encontra, livre de débitos até a data da 
arrematação, sendo que as áreas/itens mencionadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comunicação são 
meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível 



 

 

qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por 
eventual divergência entre o que constar da descrição do(s) imóvel(is);  

6.9 - Transferência dos bens imóveis para o arrematante será realizada por Escritura Pública, após a aprovação da 
venda do imóvel pela PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, e caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a seu exclusivo critério, a escolha do Tabelião de Notas responsável pela lavratura 
da Escritura Pública, correndo todos os encargos por conta do arrematante; 

6.10 – BENS ANIMAIS - As despesas com a retirada, transporte, manuseio, recursos humanos, carregamento, 
mão de obra com a retirada dos bens ANIMAIS adquiridos no Leilão, bem como, possíveis despesas de 
transferência de propriedade e com a saúde, em geral, dos animais, correrão por conta e risco exclusivo do(s) 
arrematante(s); 
 
6.11 - A descrição referente aos lotes (bens imóveis e animais) são meramente orientativas, sendo que, eventuais 
falhas na mesma não constituirão motivos para desistência da compra do referido lote (bem), uma vez que foi 
liberada e realizada a verificação do estado dos mesmos. Impostos, taxas e despesas de qualquer natureza, que 
incidirão ou não sobre a arrematação serão por conta e responsabilidade exclusiva do(s) arrematante(s); 
 
 
7 - DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO 
7.1 - No ato da arrematação o arrematante (comprador) deverá emitir a título de caução, 02 (dois) cheques ou 02 
(duas) notas promissórias, estas últimas, somente se aceitas pela equipe da Leiloeira após análise e aprovação, 
sendo o primeiro no valor de 10% (dez por cento) do valor da arrematação nominal a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, e o segundo no valor de 5% (cinco por cento),  do valor da arrematação nominal 
a LEILOEIRA, referente a comissão prevista no artigo 24 do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que 
regulamentam a profissão de Leiloeiro Oficial. 
   
7.2 – O pagamento deverá ser efetuado À VISTA, no valor total da arrematação (100% do valor do arremate), 
acrescido da comissão de 5% (sobre o valor do arremate) da Leiloeira, na conta corrente indicada no catálogo 
oficial do leilão, até o dia 30 de janeiro de 2012, impreterivelmente, dentro do horário bancário. 
 
7.3 - O arrematante poderá conseguir “CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO” especificamente para os bens 
imóveis, junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, regional São José do Rio Preto, a qual deverá ser apresentada já 
no DIA DO LEILÃO, no ato do Credenciamento devidamente aprovada e liberada pela Instituição Financeira 
mencionada acima, e entregue a equipe da Leiloeira no ato da arrematação, juntamente com as demais 
obrigações previstas no Edital. Caso a carta de crédito não seja no valor total da arrematação, o complemento do 
pagamento deverá ser efetuado no dia útil subseqüente ao da realização do Leilão, qual seja, no dia 30 de janeiro 
de 2012, impreterivelmente, dentro do horário bancário, na conta corrente indicada no Catálogo Oficial do Leilão. O 
valor da comissão da Leiloeira deverá ser pago à vista, não estando incorporada na Carta de Crédito. Caso este 
procedimento não seja cumprido integralmente de acordo com as condições estabelecidas, prevalecerá para 
pagamento o disposto no subitem 7.2; 
 
7.4 – Se houver cancelamento na “CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO” por parte da Instituição Financeira supra 
mencionada, por qualquer motivo, fica o arrematante responsável em efetuar, e ou complementar pagamento do 
valor do arremate de imediato, sob pena de responsabilidades previstas nos subitens 7.7 e 7.9; 
 
7.5 – Para os bens animais deverá ser efetuado pagamento conforme subitem 7.2, não havendo outra 
possibilidade ou forma de pagamento; 
 
7.6 – Se o arrematante optar para o pagamento previsto no subitem 7.2 não poderá posteriormente modificar a 
forma de pagamento previsto no subitem 7.3; 
 
7.7 – Caso o pagamento não seja efetuado no prazo previsto, qual seja, dia 30 de janeiro de 2012, os cheques 
deixados como caução serão depositados, bem como, as notas promissórias deixadas como caução serão 
apresentadas para protesto. Na falta de fundos dos cheques, os mesmos serão reapresentados, persistindo a 
insuficiência de fundos, serão enviados a protesto imediatamente e se o arrematante não quitar os pagamentos 
supra mencionados no prazo estipulado, serão aplicadas, no que couberem, as penalidades previstas pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto Federal nº 21.981/32 com alterações introduzidas pelo 
Decreto Federal nº 22.427/33;  
 
7.8 – Os comprovantes de pagamentos efetuados deverão ser enviados por fax ou email, para a Leiloeira, 
conforme dados fornecidos no subitem 1.2, com nome/razão social do arrematante, após a comprovação do 
pagamento, as cauções serão inutilizadas e entregues juntamente com a nota de venda leilão diretamente pela 
Leiloeira; 
 
7.9 – Pelo não cumprimento dos prazos e condições estipuladas ficará automaticamente cancelado a venda 
perdendo o arrematante de imediato o direito a qualquer indenização ou restituição das importâncias já pagas, 
podendo a Comissão Municipal de Licitações - CML promover a venda do(s) lote(s) em continuação ao Leilão; 



 

 

 
7.10 - Após a liquidação do(s) pagamento(s), o arrematante estará habilitado a efetuar a retirada da nota de venda 
em leilão.  
 
 
8 – DA NOTA DE VENDA EM LEILÃO  
8.1 – A nota de venda em leilão deverá ser retirada pelo arrematante ou pessoa devidamente autorizada no 
escritório da Leiloeira, dados descritos no subitem 1.2, em horário comercial, somente em dias úteis.  Caso haja 
interesse, sem obrigação alguma, em receber a nota de venda através dos CORREIOS, via SEDEX, é 
necessário que o arrematante oficialize a solicitação do envio via CORREIOS atráves do email ou fax 
descritos acima no subitem 1.2, bem como, deverá acrescentar ao pagamento do(s) bem(ns) valor de R$ 
30,00 (trinta reais) para a Leiloeira Oficial providênciar tal envio da referida nota de venda ao arrematante, o 
valor em questão não dará direito a desconto sobre o valor de arrematação e sobre o valor da comissão 
devida a Leiloeira Oficial, simplesmente é uma opção de receber a nota de venda do bem arrematado.  
 
 
9 – DA RETIRADA DOS ANIMAIS 
9.1 - A retirada do(s) lote(s) dos animais deverá(ão) ocorrer em até 04 (quatro) dias úteis, iniciando-se em 31 de 
janeiro de 2012, das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h00, após a quitação do bem arrematado junto à Leiloeira. 
Os bens arrematados em Leilão serão retirados no mesmo local de vistoria, portanto onde os mesmos estão 
armazenados (Rua Luiz Pasteur, 214, Vila Aeroporto, São José do Rio Preto/SP), contra a apresentação da Nota 
de Venda da Leiloeira, sempre com o devido acompanhamento de um funcionário designado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP;  
 
9.2 –  A não retirada do(s) bem(ns) - ANIMAIS leiloado(s) no prazo estipulado acarretará multa diária de R$  10,00 
( dez reais), a ser cobrada a partir do primeiro dia útil do término da retirada, não retirando em até 30 (trinta) dias 
da data do término da retirada, o arrematante perderá direito ao(s) bem(ns), podendo a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP colocar(em) o(s) bem(ns) em Leilão novamente, não dando direito ao 
arrematante à restituição de valores pagos a PREFEITURA E A LEILOEIRA. A PREFEITURA, a seu critério, 
poderá cobrar o valor da multa diária através dos meios legais cabíveis; 
 
10 - ESCLARECIMENTOS  
10.1 - A documentação completa para exame, informações e esclarecimentos de ordem geral, quanto à licitação, 
poderão ser obtidos no site: www.riopreto.sp.gov.br/ ou na Comissão Municipal de Licitações, no endereço Av. 
Alberto Andaló nº 3030, 2º andar, São José do Rio Preto/SP, em dias úteis no horário das 8h30 às 16h30; 
 
10.2 - Esclarecimentos de dúvidas sobre documentos pertinentes a licitação só serão atendidos mediante 
solicitação por escrito, encaminhada à Comissão Municipal de Licitações, até 03 (três) dias corridos antes da data 
marcada para a realização do leilão;  
 
10.3 - A Comissão Municipal de Licitações responderá via fax ou e-mail, as questões consideradas pertinentes 
quanto ao Edital em referência, formuladas por meio de carta, fax ou e-mail, a todos os interessados que tenham 
adquirido os documentos de licitação; 
 
10.4 - Não serão levadas em consideração pela Comissão Municipal de Licitações, quaisquer consultas, pleitos ou 
reclamações que não tenham sido formulados por escrito. Em hipótese alguma serão aceitos esclarecimentos 
verbais entre as partes;  
 
10.5 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP poderá introduzir aditamentos, 
modificações ou revisões no presente Edital. Tais aditamentos, modificações ou revisões, numeradas 
seqüencialmente, serão encaminhadas por intermédio de correspondência, fac-símile ou e-mail a todos os 
interessados. Aditamentos de esclarecimentos, isto é, que não alterem a formulação da proposta, serão feitos até 
02 (dois) dias antes da data marcada para a realização do leilão;  
 
10.6 - Para outros aditamentos, modificações ou revisões, que se façam necessários um novo prazo, a Comissão 
Municipal de Licitações, divulgará o mesmo através da Imprensa Oficial.  
 
11 - DO PROCEDIMENTO 
11.1 - No dia, hora e local marcados, em sessão pública, a Leiloeira Oficial e Rural dará início ao credenciamento 
dos interessados e, disponibilizará o Catálogo Oficial do Leilão;  
 
11.2 - A Comissão Municipal de Licitações e a Leiloeira Oficial e Rural poderão examinar e consultar, a qualquer 
tempo e em qualquer âmbito, os documentos apresentados pelos interessados em participar do Leilão;  
 
11.3 - Todas as ocorrências havidas no desenrolar do Leilão serão registradas em ATA; a ser elaborada pela 
Leiloeira ou por equipe por ela designada no desenvolvimento dos trabalhos, e que se responsabilizará, após a 
conclusão dos trabalhos, pelo seu envio a CML em até 05 (cinco) dias úteis após a realização do Leilão, visando 
sua anexação ao respectivo processo; 
  



 

 

11.4 - O Prefeito ou seu representante reserva-se no direito de promover qualquer diligência que entenda 
conveniente, nos termos do Parágrafo 3º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.  
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1 - O MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO se reserva ao direito de anular ou revogar a presente 
licitação, em qualquer fase, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou por conveniência administrativa, 
técnica ou financeira, sem que disso caiba, aos licitantes, o direito a qualquer indenização ou reclamação; 
 
12.2 - As impugnações deste Edital poderão ser interpostas nos termos do parágrafo 2º do artigo 41, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
  
12.3 - Integram o presente Edital deste Leilão o ANEXO I (descrição dos lotes/ bens imóveis e animais com 
avaliação mínima); 
 
12.4 - Os arrematantes não poderão alegar desconhecimento das regras e condições impostas por este Edital e da 
Legislação reguladora da matéria, especialmente das disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, com 
alterações posteriores e do Decreto Federal nº 21.981 de 19/10/1932, com as modificações posteriores;  
 
12.5 - Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na Comissão Municipal de Licitações, no endereço 
mencionado no preâmbulo, em dias úteis, no horário das 8:30 às 16:00 horas;    
 
13 - FORO  
13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP, para dirimir questões resultantes ou relativas à 
aplicação deste Leilão Público Presencial ou execução de ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.  
 
 
E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS, É EXPEDIDO O PRESENTE 
EDITAL, QUE É AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI.  
 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, em 28 de dezembro de 2011.   
 
 
 
LUIZ ROBERTO MANTOVANI 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
 
 
 
ANEXO I  
 
ESPECIFICAÇÃO DOS BENS DISPONÍVEIS PARA LEILÃO  
 
I - Animais ungulados apreendidos pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, na forma prevista 
na Lei Municipal nº 4805 de 11 de janeiro de 1991, a saber:  
  
LOTE 1 - Bovino, fêmea jovem (novilha), pelagem branco acinzentado, em bom estado de saúde. 
Avaliação de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais); 
LOTE 2 - Bovino, bezerro, marrom, em bom estado de saúde. Avaliação de R$ 150,00 (cento e cinqüenta 
reais); 
LOTE 3 - Bovino, fêmea, adulto, pelagem amarelada, em bom estado de saúde. Avaliação de R$ 800,00 
(oitocentos reais); 
LOTE 4 - Bovino, fêmea, adulto jovem (novilha), pelagem amarelada, em bom estado de saúde. Avaliação 
de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 
LOTE 5 - Novilha branca e preta, girolando, em bom estado de saúde. Avaliação de R$ 300,00 (trezentos 
reais); 
LOTE 6 - Garrote, mestiço holandês, não castrado, em bom estado de saúde. Avaliação: R$ 300,00 
(trezentos reais). 
LOTE 7 - Égua adulta, idosa, castanha, apresenta deformidades nas articulações, principalmente dos 
cascos, idade avançada e nutrição ruim. Avaliação de R$ 100,00 (cem reais); 
LOTE 8 - Cavalo adulto, castanho, em bom estado de saúde. Avaliação de R$ 300,00 (trezentos reais); 
LOTE 9 - Cavalo, castrado, pedrês (branco salpicado de marrom), em bom estado de saúde. Avaliação de 
R$ 300,00 (trezentos reais); 
LOTE 10 - Equino, macho adulto, alazão, frente aberta, apresenta deformação na articulação do boleto 
(machinho) do pé direito, com pisadura entortada para a região medial e nutrição razoável. Avaliação de R$ 100,00 
(cem reais); 
LOTE 11 - Égua adulta, castanha, em bom estado de saúde. Avaliação de R$ 300,00 (trezentos reais); 
LOTE 12 - Cavalo pampa de castanho, adulto e castrado, em razoável estado de saúde. Avaliação de R$ 
300,00 (trezentos reais); 



 

 

LOTE 13 - Cavalo pampa de preto, adulto, castrado, em bom estado de saúde. Avaliação de R$ 250,00 
(duzentos e cinqüenta reais); 
LOTE 14 - Cavalo alazão, adulto, castrado, em razoável estado de saúde. Avaliação de R$ 250,00 
(duzentos e cinqüenta reais); 
 
 
II – Imóveis de acordo com as normas e condições das Leis Municipais nº 10.654 de 29 de junho de 2010 e 
da Lei de Zoneamento nº 5.153, de 24 de dezembro de 1922(uso e ocupação do solo) e suas posteriores 
alterações, a saber: 
 
 
LOTE 15 - Objeto da Matrícula nº 80.448 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 05, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para a Avenida 1 onde mede 10,00 metros. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada Avenida olha para o terreno mede 20,00 metros do lado direito, 20,00 metros do 
lado esquerdo e 10,00 metros nos fundos, confrontando à direita com o lote 06, à esquerda com o Lote 04 e aos 
fundos com o Lote 24, todos da mesma quadra; distando 30,00 metros da esquina da Rua 12, perfazendo uma 
superfície total de 200,00 metros quadrados.”Avaliação de R$ 45.790,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e 
noventa reais); 
LOTE 16 - Objeto da matrícula nº 80.449 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 06, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para a Avenida 1 onde mede 10,00 metros. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada Avenida olha para o terreno mede 20,00 metros do lado direito, 20,00 metros do 
lado esquerdo e 10,00 metros nos fundos, confrontando à direita com o Lote 07, à esquerda com o Lote 05 e aos 
fundos com o Lote 23, todos da mesma quadra, distando 40,00 metros da esquina da Rua 12, perfazendo uma 
superfície total de 200,00 metros quadrados.” . ”Avaliação de R$ 45.790,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e 
noventa reais); 
LOTE 17 - Objeto da matrícula nº 80.450 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 07, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para a Avenida 1 onde mede 10,00 metros. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada Avenida olha para o terreno mede 20,00 metros do lado direito, 20,00 metros do 
lado esquerdo e 10,00 metros nos fundos, confrontando à direita com o Lote 08, a esquerda com o Lote 06 e aos 
fundos com o Lote 22, todos da mesma quadra; distando 50,00 metros da esquina da Rua 12, perfazendo uma 
superfície total de 200,00 metros quadrados.” . ”Avaliação de R$ 45.790,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e 
noventa reais); 
LOTE 18 - Objeto da matrícula nº 80.451, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 08, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para Avenida 1 onde mede 10,00 metros. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada Avenida olha para o terreno mede 20,00 metros do lado direito, 20,00 metros do 
lado esquerdo e 10,00 metros nos fundos, confrontando à direita com o Lote 09, à esquerda com o Lote 07 e aos 
fundos com o Lote 21, todos da mesma quadra; distando 59,46 metros da esquina da Rua 16, perfazendo uma 
superfície total de 200,00 metros quadrados.” . ”Avaliação de R$ 45.790,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e 
noventa reais); 
LOTE 19 - Objeto da matrícula nº 80.457, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 14, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para a Avenida 1 onde mede 9,46 metros. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada Avenida olha para o terreno mede 9,59 metros do lado direito, 20,00 metros do 
lado esquerdo e 16,67 metros nos fundos e 15,70 metros na confluência dos alinhamentos da Avenida 1 com a 
Rua 16, confrontando à direita com a Rua 16, à esquerda com o Lote 13 e aos fundos com o Lote 15, ambos da 
mesma quadra, perfazendo uma superfície total de 342,72 metros quadrados.” Avaliação de R$ 78.465,74 (setenta 
e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); 
LOTE 20 - Objeto da matrícula nº 80.458, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 15, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para a Rua 13 onde mede 3,09 metros. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada rua olha para o terreno mede 20,00 metros do lado direito, 10,23 metros do lado 
esquerdo e 16,67 metros nos fundos e 16,77 metros na confluência dos alinhamentos da Rua 13 com a Rua 16, 
confrontando à direita com o Lote 16, à esquerda com a Rua 16 e aos fundos com o Lote 14, perfazendo uma 
superfície total de 278,03 metros quadrados.”Avaliação de R$ 55.352,99 (cinqüenta e cinco mil, trezentos e 
cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos); 
LOTE 21 - Objeto da matrícula nº 80.465, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 22, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para a Rua 13 onde mede 10,00 metros. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada rua olha para o terreno mede 20,00 metros do lado direito, 20,00 metros do lado 
esquerdo e 10,00 metros nos fundos, confrontando à direita com o lote 23, à esquerda com o Lote 21 e aos fundos 
com o Lote 07, todos da mesma quadra, perfazendo uma superfície total de 200,00 metros quadrados.” Avaliação 
de R$ 39.818,00 (trinta e nove mil, oitocentos e dezoito reais); 
LOTE 22 - Objeto da matrícula nº 80.471, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Nato Vetorasso referente 
ao Lote 28, Quadra 14, conforme descrição: “Faz frente para a Rua 13 onde mede 6,38 metros, mais 15,70 metros 
em curva na confluência da Rua 13 com a Rua 12; pelo lado direito de quem da citada via pública observa o 
imóvel mede 9,59 metros, divisando com a Rua 12; pelo lado esquerdo mede 20,00 metros, divisando com o lote 
27 e pelos fundos mede 13,59 metros, divisando com o lote 01, perfazendo uma superfície total de 281,00 metros 
quadrados.”Avaliação de R$ 55.944,29 (cinqüenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove 
centavos); 
LOTE 23 - Objeto da matrícula nº 68.693 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Macedo Teles I, referente 
ao Lote nº 08, Quadra H, conforme descrição: “Medindo 6,07 metros de frente para a Avenida Dr. Ernani Pires 
Domingues, 13,00 metros nos fundos confrontando com parte do lote 07, por 16,12 metros do lado direito de quem 



 

 

da avenida olha para o imóvel confrontando-se com a Rua F, 26,90 metros do lado esquerdo confrontando-se com 
o lote 09, encerrando a área de 328,11 metros quadrados, por situar-se na esquina tem seus alinhamentos 
concordados em 12,19 metros na confluência da citada avenida com a Rua F.” Avaliação de R$ 100.831,48 (cem 
mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos); 
LOTE 24 - Objeto da matrícula nº 68.694 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Macedo Teles I, referente 
ao Lote nº 09, Quadra H, conforme descrição: “Medindo 12,00 metros de frente para a Avenida Dr. Ernani Pires 
Domingues, 12,00 metros nos fundos confrontando com parte do lote 07, por 26,90 metros do lado direito de quem 
da avenida olha para o imóvel confrontando-se com o lote 08, por 28,50 metros do lado esquerdo confrontando-se 
com o lote 10, encerrando a área de 332,40 metros quadrados, distante 6,07 metros da Rua F.” Avaliação de R$ 
102.149,84 (cento e dois mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); 
LOTE 25 - Objeto da matrícula nº 68.695 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Macedo Teles I, referente 
ao Lote nº 10, Quadra H, conforme descrição: “Medindo 12,00 metros de frente para a Avenida Dr. Ernani Pires 
Domingues, 12,00 metros nos fundos confrontando com parte do lote 12, por 28,50 metros do lado direito de quem 
da avenida olha para o imóvel confrontando-se com o lote 09, por 30,10 metros do lado esquerdo confrontando-se 
com o lote 11, encerrando a área de 351,60 metros quadrados, distante 2,11 metros da Rua G.” Avaliação de R$ 
108.050,20 (cento e oito mil, cinquenta reais e vinte centavos); 
LOTE 26 - Objeto da matrícula nº 68.696 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Macedo Teles I, referente 
ao Lote nº 11, Quadra H, conforme descrição: “Medindo 2,11 metros de frente para a Avenida Dr. Ernani Pires 
Domingues, 13,00 metros nos fundos confrontando com parte do lote 12, por 30,10 metros do lado direito de quem 
da avenida olha para o imóvel confrontando-se com o lote 10, por 20,71 metros do lado esquerdo confrontando-se 
com a Rua G, encerrando a área de 374,70 metros quadrados, por situar-se na esquina tem seus alinhamentos 
concordados em 16,09 metros na confluência da citada avenida com a Rua G.”Avaliação de R$ 115.149,06 (cento 
e quinze mil, cento e quarenta e nove reais e seis centavos); 
LOTE 27 - Objeto da matrícula nº 102.433 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 03, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 02; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 04 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 19; 
encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 31,31 metros de esquina da Avenida 
Projetada Dois.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 
LOTE 28 - Objeto da matrícula nº 102.434 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 04, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 03; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 05 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 18; 
encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 41,31 metros da esquina da Avenida 
Projetada Dois.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 
LOTE 29 - Objeto da matrícula nº 102.435 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 05, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 04; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 06 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 17; 
encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 51,31 metros da esquina da Avenida 
Projetada Dois.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 
LOTE 30 - Objeto da matrícula nº 102.436, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 06, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 05; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 07 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 16; 
encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 39,19 metros da esquina da Avenida 
Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 
LOTE 31 - Objeto da matrícula nº 102.437, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 07, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 06; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 08 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 15; 
encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 29,19 metros da esquina da Avenida 
Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 
LOTE 32 - Objeto da matrícula nº 102.438, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 08, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 07; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 09 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 14; 
encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 19,19 metros da esquina da Avenida 
Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 
LOTE 33 - Objeto da matrícula nº 102.439, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 09, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 08; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 10 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 13; 
encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 9,19 metros da esquina da Avenida 
Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 
LOTE 34 - Objeto da matrícula nº 102.440, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 10, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Doze, onde mede 7,76 metros mais 12,46 
metros em curva, na confluência da Rua Projetada Doze com a Rua Projetada Sete; pela lateral direita de quem da 
citada Rua Projetada Doze observa o imóvel mede 9,19 metros, divisando com a Rua Projetada Sete; pela lateral 



 

 

esquerda mede 19,23 metros, divisando com o lote 11 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 09; 
encerrando uma área superficial de 259,32 metros quadrados.”Avaliação de R$ 54.410,52 (cinqüenta e quatro mil, 
quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos); 
LOTE 35 - Objeto da matrícula nº 102.441, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 11, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Doze, onde mede 13,04 metros em curva 
pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 19,23 
metros, divisando com o lote 10; pela lateral esquerda mede 20,15 metros, divisando com o lote 12 e pelos fundos 
mede 13,00 metros, divisando com parte dos lotes 09 e 13; encerrando uma área superficial de 257,47 metros 
quadrados, distando 3,07 metros da esquina da Avenida Projetada Oito.” Avaliação de R$ 54.022,36 (cinqüenta e 
quatro mil, vinte e dois reais e trinta e seis centavos); 
LOTE 36 - Objeto da matrícula nº 102.442, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 12, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Doze, onde mede 3,07 metros em curva 
pela frente da citada via pública; mais 14,07 metros em curva, na confluência da Rua Projetada Doze com a Rua 
Projetada Oito; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,15 metros, divisando 
com o lote 11; pela lateral esquerda mede 11,16 metros, divisando com a Rua Projetada Oito e pelos fundos mede 
12,00 metros, divisando com o lote 13; encerrando uma área superficial de 224,53 metros quadrados.” Avaliação 
de R$ 47.110,88 (quarenta e sete mil, cento e dez reais e oitenta e oito centavos); 
LOTE 37 - Objeto da matrícula nº 102.443, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 13, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 12; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 14 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 09; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 
11,16 metros da esquina da Avenida Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos 
e sessenta e quatro reais); 
LOTE 38 - Objeto da matrícula nº 102.444, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 14, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 13; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 15 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 08; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 
21,16 metros da esquina da Avenida Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos 
e sessenta e quatro reais); 
LOTE 39 - Objeto da matrícula nº 102.445, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 15, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 14; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 16 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 07; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 
31,16 metros da esquina da Avenida Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos 
e sessenta e quatro reais); 
LOTE 40 - Objeto da matrícula nº 102.446, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 16, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 15; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 17 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 06; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 
41,16 metros da esquina da Avenida Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos 
e sessenta e quatro reais); 
LOTE 41 - Objeto da matrícula nº 102.447, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 17, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 16; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 18 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 05; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 
51,16 metros da esquina da Avenida Projetada Doze.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos 
e sessenta e quatro reais); 
LOTE 42 - Objeto da matrícula nº 102.448, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 18, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 17; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 19 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 04; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 
40,24 metros da esquina da Avenida Projetada Dois.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e 
sessenta e quatro reais); 
LOTE 43 - Objeto da matrícula nº 102.449, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 19, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 18; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 20 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 03; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados, distando 
30,24 metros da esquina da Avenida Projetada Dois.” Avaliação de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e 
sessenta e quatro reais); 
LOTE 44 - Objeto da matrícula nº 102.485 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 01, Quadra 13, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Três, onde mede 4,27 metros pela frente 
da citada via pública, mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua Projetada Três com a Rua Projetada 



 

 

Dez; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 12,79 metros, mais 1,47 metros em 
curva, divisando com a Rua Projetada Dez; pela lateral esquerda mede 23,25 metros, divisando com o lote 02 e 
pelos fundos mede 13,15 metros, divisando a Área Institucional II; encerrando uma área superficial de 291,01 
metros quadrados.” Avaliação de R$ 61.059,72 (sessenta e um mil, cinquenta e nove reais e setenta e dois 
centavos);  
LOTE 45 - Objeto da matrícula nº 102.486 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 02, Quadra 13, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Três, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública, pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,25 metros, 
divisando com o lote 01; pela lateral esquerda mede 23,25 metros, divisando com o lote 03 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com a Área Institucional II; encerrando uma área superficial de 232,50  metros quadrados, 
distando 4,27 metros da Rua Projetada Dez.” Avaliação de R$ 48.783,15 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta 
e três reais e quinze centavos); 
LOTE 46 - Objeto da matrícula nº 102.487 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 03, Quadra 13, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Três, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,25 metros, 
divisando com o lote 02; pela lateral esquerda mede 23,25 metros, divisando com a Área Institucional I e pelos 
fundos mede 10,00 metros, divisando com a Área Institucional II; encerrando uma área superficial de 232,50 
metros quadrados.” Avaliação de R$ 48.783,15 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e quinze 
centavos); 
LOTE 47 - Objeto da matrícula nº 102.481 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 05, Quadra 12, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Nove, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 21,59 metros, 
divisando com o lote 04; pela lateral esquerda mede 21,54 metros, divisando com o lote 06 e pelos fundos mede 
9,77 mais 0,23 metros, divisando com a propriedade de Roberto Tajara da Silva e Eloísa Helena Tajara da Silva; 
encerrando uma área superficial de 215,67 metros quadrados, distando 54,55 metros de esquina da Avenida 
Projetada Dois.” Avaliação de R$ 45.251,88 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
LOTE 48 - Objeto da matrícula nº 102.482 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 06, Quadra 12, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Nove, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 21,54 metros, 
divisando com o lote 05; pela lateral esquerda mede 21,48 metros, divisando com o lote 07 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com a propriedade de Roberto Tajara da Silva e Eloísa Helena Tajara da Silva; 
encerrando uma área superficial de 215,10 metros quadrados, distando 44,55 metros de esquina da Avenida 
Projetada Doze.” Avaliação de R$ 45.132,28 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito 
centavos); 
LOTE 49 - Objeto da matrícula nº 102.483 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 07, Quadra 12, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Nove, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 21,48 metros, 
divisando com o lote 06; pela lateral esquerda mede 21,41 metros, divisando com o lote 08 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com a propriedade de Roberto Tajara da Silva e Eloísa Helena Tajara da Silva; 
encerrando uma área superficial de 214,45 metros quadrados, distando 54,55 metros de esquina da Avenida 
Projetada Doze.”Avaliação de R$ 44.995,90 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa 
centavos); 
LOTE 50 - Objeto da matrícula nº 102.484, do 1º CRI, do Loteamento Residencial Vila Flora, referente ao 
Lote 08, Quadra 12, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Nove, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 21,41 metros, 
divisando com o lote 07; pela lateral esquerda mede 21,35 metros, divisando com a Área Institucional III e pelos 
fundos mede 10,00 metros, divisando com a propriedade de Roberto Tajara da Silva e Eloísa Helena Tajara da 
Silva; encerrando uma área superficial de 213,80 metros quadrados, distando 24,55 metros da esquina da Avenida 
Projetada Doze.” R$ 44.859,52 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois 
centavos); 
LOTE 51 - Objeto da matrícula nº 104.997 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 01, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 1,94 metros mais 
13,76 metros em curva, na confluência da Rua Projetada 7 com a Avenida Projetada Um; pela lateral direita de 
quem da Rua Projetada Sete observa o imóvel mede 17,25 metros em curva, divisando com a Avenida Projetada 
Um, com a qual forma esquina; pela lateral esquerda mede 25,27 metros, divisando com o lote 02 e pelos fundos 
mede 12,16 metros, divisando com lote 30; encerrando uma área superficial de 280,48 metros quadrados.” 
Avaliação de R$ 42.262,73 (quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos); 
LOTE 52 - Objeto da matrícula nº 104.998 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 02, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 25,27 metros divisando com o lote 01; pela 
lateral esquerda mede 25,75 metros, divisando com o lote 03 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 29; encerrando uma área superficial de 250,10 metros quadrados; distante 1,94 metros da esquina da Avenida 
Projetada Um.” Avaliação de R$ 37.685,07 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sete centavos); 
LOTE 53 - Objeto da matrícula nº 104.999 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 03, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 24,75 metros divisando com o lote 02; pela 
lateral esquerda mede 24,23 metros, divisando com o lote 04 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 28; encerrando uma área superficial de 244,90 metros quadrados; distante 11,95 metros da esquina da 



 

 

Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 36.901,53 (trinta e seis mil, novecentos e um reais e cinquenta e três 
centavos); 
LOTE 54 - Objeto da matrícula nº 105.000 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 04, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 24,23 metros divisando com o lote 03; pela 
lateral esquerda mede 23,71 metros, divisando com o lote 05 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 27; encerrando uma área superficial de 239,70 metros quadrados; distante 21,96 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 36.118,00 (trinta e seis mil, cento e dezoito reais); 
LOTE 55 - Objeto da matrícula nº 105.001 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 05, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,71 metros divisando com o lote 04; pela 
lateral esquerda mede 23,19 metros, divisando com o lote 06 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 26; encerrando uma área superficial de 234,50 metros quadrados; distante 21,96 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 35.334,46 (trinta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e 
seis centavos); 
LOTE 56 - Objeto da matrícula nº 105.002 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 06, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,19 metros divisando com o lote 05; pela 
lateral esquerda mede 22,68 metros, divisando com o lote 07 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 25; encerrando uma área superficial de 229,35 metros quadrados; distante 41,98 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 34.558,46 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 
quarenta e seis centavos); 
LOTE 57 - Objeto da matrícula nº 105.003 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 07, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,68 metros divisando com o lote 06; pela 
lateral esquerda mede 22,16 metros, divisando com o lote 08 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 24; encerrando uma área superficial de 224,20 metros quadrados; distante 51,99 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 33.782,46 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e 
seis centavos); 
LOTE 58 - Objeto da matrícula nº 105.004 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 08, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 24,16 metros divisando com o lote 07; pela 
lateral esquerda mede 23,64 metros, divisando com o lote 09 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 23; encerrando uma área superficial de 239,00 metros quadrados; distante 62,00 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 36.012,52 (trinta e seis mil, doze reais e cinquenta e dois centavos); 
LOTE 59 - Objeto da matrícula nº 105.005 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 09, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,64 metros divisando com o lote 08; pela 
lateral esquerda mede 23,12 metros, divisando com o lote 10 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 22; encerrando uma área superficial de 233,80 metros quadrados; distante 52,61 metros da esquina da Rua 
Projetada Nove.” Avaliação de R$ 35.228,98 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito 
centavos); 
LOTE 60 - Objeto da matrícula nº 105.006 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 10, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,01 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,12 metros, divisando com o lote 09; pela 
lateral esquerda mede 22,60 metros, divisando com o lote 11 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 21; encerrando uma área superficial de 228,60 metros quadrados; distante 42,60 metros da esquina da Rua 
Projetada Nove.” Avaliação de R$ 34.445,45 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos); 
LOTE 61 - Objeto da matrícula nº 105.007 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 21, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 20; pela 
lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 22 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 10; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados; distante 45,19 metros da esquina da Rua 
Projetada Nove.” Avaliação de R$ 30.136,00 (trinta mil, cento e trinta e seis reais); 
LOTE 62 - Objeto da matrícula nº 105.008 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 22, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 21; pela 
lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 23 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 09; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados; distante 55,19 metros da esquina da Rua 
Projetada Nove.” Avaliação de Avaliação de R$ 30.136,00 (trinta mil, cento e trinta e seis reais); 
LOTE 63 - Objeto da matrícula nº 105.009 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 23, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 22; pela 
lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 24 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 08; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados; distante 62,67 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 30.136,00 (trinta mil, cento e trinta e seis reais); 
LOTE 64 - Objeto da matrícula nº 105.010 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 24, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 



 

 

lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 23; pela 
lateral esquerda mede 22,00 metros, divisando com o lote 25 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 07; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados; distante 52,67 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 33.149,60 (trinta e três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos); 
LOTE 65 - Objeto da matrícula nº 105.011 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 25, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 24; pela 
lateral esquerda mede 22,00 metros, divisando com o lote 26 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 06; encerrando uma área superficial de 220,00 metros quadrados; distante 42,67 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 33.149,60 (trinta e três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos); 
LOTE 66 - Objeto da matrícula nº 105.012 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 26, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 25; pela 
lateral esquerda mede 22,00 metros, divisando com o lote 27 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 05; encerrando uma área superficial de 220,00 metros quadrados; distante 32,67 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 33.149,60 (trinta e três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos); 
 
LOTE 67 - Objeto da matrícula nº 105.013 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 27, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 26; pela 
lateral esquerda mede 22,00 metros, divisando com o lote 28 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 04; encerrando uma área superficial de 220,00 metros quadrados; distante 22,67 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 33.149,60 (trinta e três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos); 
LOTE 68 - Objeto da matrícula nº 105.014 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 28, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 27; pela 
lateral esquerda mede 22,00 metros, divisando com o lote 29 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 03; encerrando uma área superficial de 220,00 metros quadrados; distante 12,67 metros da esquina da 
Avenida Projetada Um.” Avaliação de R$ 33.149,60 (trinta e três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos); 
LOTE 69 - Objeto da matrícula nº 105.015 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 29, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 28; pela 
lateral esquerda mede 22,00 metros, divisando com o lote 30 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o 
lote 02; encerrando uma área superficial de 220,00 metros quadrados; distante 2,67 metros da esquina da Avenida 
Projetada Um.” Avaliação de Avaliação de R$ 33.149,60 (trinta e três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos); 
LOTE 70 - Objeto da matrícula nº 105.016 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 30, Quadra 10, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis, onde mede 2,67 metros mais 
13,57 metros em curva na confluência da Rua Projetada Seis, com a Avenida Projetada Um; pela lateral de quem 
da Rua Projetada Seis observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 29; pela lateral esquerda mede 
2,33, mais 11,25 metros em curva, divisando a Avenida Projetada Um, com a qual forma esquina e pelos fundos 
mede 12,16 metros, divisando com o lote 01; encerrando uma área superficial de 243,59 metros quadrados.” 
Avaliação de R$ 36.704,14 (trinta e seis mil, setecentos e quatro reais e quatorze centavos); 
LOTE 71 - Objeto da matrícula nº 105.017 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 02, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, medindo 2,67 metros mais 12,40 
metros; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 14,78 metros, divisando com o 
lote 01; pela lateral esquerda mede 17,48 metros, divisando com o lote 03, e pelos fundos mede 12,69 metros, 
divisando com Aparecido Caldeira; encerrando uma área superficial de 200,01 metros quadrados”. Avaliação de 
R$ 30.137,51 (trinta mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos); 
LOTE 72 - Objeto da matrícula nº 105.018 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 03, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,73 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 17,48 metros, divisando com o lote 02; pela 
lateral esquerda mede 19,82 metros, divisando com o lote 04, e pelos fundos mede 10,98 metros, divisando com 
Aparecido Caldeira; encerrando uma área superficial de 200,11 metros quadrados; distando 55,19 metros da 
esquina da Rua Projetada Oito”. Avaliação de R$ 30.152,57 (trinta mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e 
sete centavos); 
LOTE 73 - Objeto da matrícula nº 105.019 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 04, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública  observa o imóvel mede 19,82 metros, divisando com o lote 03; pela 
lateral esquerda mede 22,00 metros, divisando com o lote 05, e pelos fundos mede 10,23 metros, divisando com 
Aparecido Caldeira; encerrando uma área superficial de 209,10 metros quadrados; distando 45,19 metros da 
esquina da Rua Projetada Oito”. Avaliação de R$ 31.507,19 (trinta  e um mil, quinhentos e sete reais e dezenove 
centavos); 



 

 

LOTE 74 - Objeto da matrícula nº 105.020 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 05, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública  observa o imóvel mede 22,00 metros, divisando com o lote 04; pela 
lateral esquerda mede 24,18 metros, divisando com o lote 06, e pelos fundos mede 10,23 metros, divisando com 
Aparecido Caldeira; encerrando uma área superficial de 230,90 metros quadrados; distando 35,19 metros da 
esquina da Rua Projetada Oito”. Avaliação de R$ 34.792,01 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais 
e um centavo); 
LOTE 75 - Objeto da matrícula nº 105.021 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 06, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 24,18 metros, divisando com o lote 05; pela 
lateral esquerda mede 26,01 metros, divisando com o lote 07, e pelos fundos mede 0,59 centímetros mais 9,58 
metros, divisando com Aparecido Caldeira; encerrando uma área superficial de 251,03 metros quadrados; distando 
25,19 metros da esquina da Rua Projetada Oito”. Avaliação de R$ 37.825,20 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e 
cinco reais e vinte centavos); 
 
LOTE 76 - Objeto da matrícula nº 105.022 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 07, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Sete, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 26,01 metros, divisando com o lote 06; pela 
lateral esquerda mede 27,82 metros, divisando com os lotes 08, 09 e 10 e pelos fundos mede 0,59 metros mais 
10,16 metros, divisando com Aparecido Caldeira; encerrando uma área superficial de 269,15 metros quadrados; 
distando 15,19 metros da esquina da Rua Projetada Oito”. Avaliação de R$ 40.555,52 (quarenta mil, quinhentos e 
cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); 
LOTE 77 - Objeto da matrícula nº 105.023 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 08, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 1,74 metros mais 
16,53 metros em curva, na confluência da Rua Projetada Oito com a Rua Projetada Sete; pela lateral direita de 
quem da Rua Projetada Oito observa o imóvel mede 15,19 metros, divisando com a Rua Projetada Sete, com a 
qual forma esquina; pela lateral esquerda mede 24,27 metros, divisando com o lote 09 e pelos fundos mede 6,66 
metros, divisando com parte do lote 07; encerrando uma área superficial de 222,23 metros quadrados”. Avaliação 
de R$ 33.485,62 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); 
LOTE 78 - Objeto da matrícula nº 105.024 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 09, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 24,27 metros, divisando com o lote 08; pela 
lateral esquerda mede 21,55 metros, divisando com o lote 10 e pelos fundos mede 10,37 metros, divisando com 
parte do lote 07; encerrando uma área superficial de 229,10 metros quadrados; distando 1,74 metros da esquina 
da Rua Projetada Sete”. Avaliação de R$ 34.520,79 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e setenta e nove 
centavos); 
LOTE 79 - Objeto da matrícula nº 105.025 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote 10, Quadra 14, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 21,55 metros, divisando com o lote 09; pela 
lateral esquerda mede 1,10 metros mais 17,61 metros, divisando com Aparecido Caldeira e pelos fundos mede 
10,79 metros, divisando com parte do lote 07; encerrando uma área superficial de 205,04 metros quadrados”. 
Avaliação de R$ 30.895,43 (trinta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos); 
LOTE 80 - Objeto da matrícula nº 105.026 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 01, Quadra 15, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Um, onde mede 5,28 metros em 
curva mais 16,19 metros em curva, na confluência da Avenida Projetada Um com a Rua Projetada Sete; pela 
lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 8,88 metros, divisando com a Rua Projetada 
Sete, com a qual forma esquina; pela lateral esquerda mede 20,05 metros, divisando com o lote 02 e pelos fundos 
mede 11,29 metros, divisando com  parte do lote 07; encerrando uma área superficial de 247,98 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 37.365,63 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três 
centavos); 
LOTE 81 - Objeto da matrícula nº 105.027 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 02, Quadra 15, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Um, onde mede 4,91 metros em 
curva mais 5,09 metros em curva, pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via 
pública observa o imóvel mede 20,05 metros, divisando com o lote 01; pela lateral esquerda mede 20,01 metros, 
divisando com o lote 03 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 07; encerrando uma área 
superficial de 200,30 metros quadrados; distando 5,28 metros da esquina da Rua Projetada Sete”. Avaliação de 
R$ 30.181,20 (trinta mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos); 
LOTE 82 - Objeto da matrícula nº 105.028 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 03, Quadra 15, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Um, onde mede 10,01 metros em 
curva pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
20,01 metros, divisando com o lote 02; pela lateral esquerda mede 20,39 metros, divisando com o lote 04 e pelos 
fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 06; encerrando uma área superficial de 201,55 metros 
quadrados; distando 15,28 metros da esquina da Rua Projetada Sete”. Avaliação de R$ 30.369,55 (trinta mil, 
trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); 
LOTE 83 - Objeto da matrícula nº 105.029 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 04, Quadra 15, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Um, onde mede 10,05 metros pela 
frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,39 metros, 
divisando com o lote 03; pela lateral esquerda mede 21,35 metros, divisando com Aparecido Caldeira e pelos 
fundos mede 10,39 metros, divisando com o lote 05; encerrando uma área superficial de 212,34 metros 



 

 

quadrados; distando 25,29 metros da esquina da Rua Projetada Sete”. Avaliação de R$ 31.995,39 (trinta e um mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos); 
LOTE 84 - Objeto da matrícula nº 105.030 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 05, Quadra 15, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,75 metros pela 
frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com Aparecido Caldeira; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 06 e pelos 
fundos mede 10,39 metros, divisando com o lote 04; encerrando uma área superficial de 211,40 metros 
quadrados; distando 18,96 metros da esquina da Rua Projetada Sete”. Avaliação de R$ 31.853,75 (trinta e um mil, 
oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos); 
LOTE 85 - Objeto da matrícula nº 105.031 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 06, Quadra 15, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 10,00 metros pela 
frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 05; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 07 e pelos fundos mede 
10,00 metros, divisando com o lote 03; encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados; distando 
8,96 metros da esquina da Rua Projetada Sete”. Avaliação de R$ 30.136,00 (trinta mil, cento e trinta e seis reais); 
LOTE 86 - Objeto da matrícula nº 105.032 do 1º ORI, do Loteamento Residencial Bom Sucesso, referente 
ao Lote nº 07, Quadra 15, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Oito, onde mede 8,96 metros mais 
11,74 metros em curva, na confluência da Rua Projetada Oito com a Rua Projetada Sete; pela lateral direita de 
quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 06; pela lateral esquerda 
mede 13,86 metros, divisando com a Rua Projetada Sete com a qual forma esquina e pelos fundos mede 21,29 
metros, divisando com os lotes 01 e 02; encerrando uma área superficial de 362,17 metros quadrados”. Avaliação 
de R$ 54.571,78 (cinqüenta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos); 
LOTE 87 - Objeto da matrícula nº 97.097 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
04, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 12,81 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 05; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 03 e pelos fundos mede 12,81 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 26,79 metros da esquina da Rua Projetada 7, encerrando uma área superficial de  
256,24 metros quadrados”. Avaliação de R$ 46.991,85 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e 
oitenta e cinco centavos); 
LOTE 88 - Objeto da matrícula nº 97.098 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
05, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 06; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 04 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 39,60 metros da esquina da Rua Projetada 7, encerrando uma área superficial de  
200,00 metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 89 - Objeto da matrícula nº 97.099 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
06, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 07; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 05 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 49,60 metros da esquina da Rua Projetada 7, encerrando uma área superficial de  
200,00 metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 90 - Objeto da matrícula nº 97.100 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
07, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 08; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 06 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 59,60 metros da esquina da Rua Projetada 7, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 91 - Objeto da matrícula nº 97.101 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
08, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 09; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 07 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 69,60 metros da esquina da Rua Projetada 7, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 92 - Objeto da matrícula nº 97.102 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
09, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 10; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 08 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 64,45 metros da esquina da Rua Projetada 8, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 93 - Objeto da matrícula nº 97.103 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
10, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 11; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 09 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 54,45 metros da esquina da Rua Projetada 8, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 94 - Objeto da matrícula nº 97.104 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
11, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 12; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 10 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 



 

 

Agostinho Silva; distando 44,45 metros da esquina da Rua Projetada 8, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 95 - Objeto da matrícula nº 97.105 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
12, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 13; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 11 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 34,45 metros da esquina da Rua Projetada 8, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 96 - Objeto da matrícula nº 97.106 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
13, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 14; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 12 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 24,45 metros da esquina da Rua Projetada 8, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 97 - Objeto da matrícula nº 97.107 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
14, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 15; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 13 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com propriedade de 
Agostinho Silva; distando 14,45 metros da esquina da Rua Projetada 8, encerrando uma área superficial de 200,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 98 - Objeto da matrícula nº 97.108 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
15, Quadra 06, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros pela frente da Rua Projetada 6; pela lateral direita de 
quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 16; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 14 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com a propriedade de 
Agostinho Silva; distando 4,45 metros da esquina da Rua Projetada 8, encerrando uma área superficial de 200,00 
m².” Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 99 - Objeto da matrícula nº 97.109 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
16, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 6, onde mede 4,45 metros; pela lateral direita de 
quem da citada via pública observa o imóvel mede 10,78 metros, divisando com a Rua Projetada 8; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 15 e pelos fundos mede 13,18 metros, divisando com 
propriedade de Agostinho Silva; por situar-se na esquina tem seus alinhamentos concordados com 14,36 metros 
de desenvolvimento, encerrando uma área superficial de 250,06 metros quadrados”. Avaliação de R$ 45.858,50 
(quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos); 
LOTE 100 - Objeto da matrícula nº 97.088 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
01, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 5, onde mede 16,51 metros; pela lateral 
esquerda de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,32 metros, divisando com o lote 02 e pelos 
fundos mede 23,17 metros, divisando com a Rua Projetada 3; por situar-se na esquina tem seus alinhamentos 
concordados com 15,52 metros de desenvolvimento, encerrando uma área superficial de 358,13 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 65.677,46 (sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis 
centavos);  
LOTE 101 - Objeto da matrícula nº 97.089 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
02, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 5, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,32 metros, divisando com o lote 01; pela lateral esquerda 
mede 29,53 metros, divisando com o lote 03 e pelos fundos mede 11,77 metros, divisando com a Rua Projetada 
03; distando 16,51 metros da esquina da Rua Projetada 3, encerrando uma área superficial de  264,25 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 48.460,81 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um 
centavos); 
LOTE 102 - Objeto da matrícula nº 97.090 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
03, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 5, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 02; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com o lote 04 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 12; 
distando 26,51 metros da esquina da Rua Projetada 3, encerrando uma área superficial de  200,00 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 103 - Objeto da matrícula nº 97.091 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
04, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 5, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 03; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 05 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 12; 
distando 36,51 metros da esquina da Rua Projetada 3, encerrando uma área superficial de  200,00 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 104 - Objeto da matrícula nº 97.092 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
05, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 5, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 04; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 06 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 11; 
distando 46,51 metros da esquina da Rua Projetada 3, encerrando uma área superficial de  200,00 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 105 - Objeto da matrícula nº 97.093 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
06, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 5, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 05; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 07 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 10; 



 

 

distando 56,51 metros da esquina da Rua Projetada 3, encerrando uma área superficial de  200,00 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 106 - Objeto da matrícula nº 97.094 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
10, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 4, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 09; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 11 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 06; 
distando 49,02 metros da esquina da Rua Projetada 7, encerrando uma área superficial de  200,00 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 107 - Objeto da matrícula nº 97.095 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
11, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 4, onde mede 10,00 metros; pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 10; pela lateral esquerda 
mede 20,00 metros, divisando com  o lote 12 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com parte do lote 05; 
distando 59,02 metros da esquina da Rua Projetada 7, encerrando uma área superficial de  200,00 metros 
quadrados”. Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 108 - Objeto da matrícula nº 97.096 do 1º CRI, no Parque Residencial Maria Zorita, referente ao Lote 
12, Quadra 03, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 3, onde mede 17,70 metros mais 4,17 metros de 
desenvolvimento e mais 1,00 metro pela frente da Rua Projetada 4; pela lateral direita de quem da citada via 
pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 11; pela lateral esquerda mede 9,53 metros, 
divisando com parte do lote 2 e pelos fundos mede 20,00 metros, divisando com os lotes 03 e 04; distando 34,94 
metros da esquina da Rua Projetada 5, encerrando uma área superficial de  311,32 metros quadrados”. Avaliação 
de R$ 57.092,97 (cinqüenta e sete mil, noventa e dois reais e noventa e sete centavos); 
LOTE 109 - Objeto da matrícula nº 104.088 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 01 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 7,61 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, 11,38 metros em curva na confluência da referida Rua Projetada 09, com a Rua Projetada 08; do 
lado direito de quem da citada Rua Projetada 09, olha para o imóvel, mede 14,38 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 02 e finalmente nos fundos mede 20,53 
metros e divide-se com os lotes 26 e 27, encerrando uma área de 339,20 metros quadrados.” Avaliação de R$ 
66.537,47 (sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos); 
LOTE 110 - Objeto da matrícula nº 104.089 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 02 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
01, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 03 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 25, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 7,61 metros da esquina 
da Rua Projetada 08.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 111 - Objeto da matrícula nº 104.090 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 03 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
02, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 04 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 24, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 17,61 metros da 
esquina da Rua Projetada 08.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 112 - Objeto da matrícula nº 104.091 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 04 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
03, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 05 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 23, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 27,61 metros da 
esquina da Rua Projetada 08.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 113 - Objeto da matrícula nº 104.092 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 05 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
04, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 06 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 22, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 37,61 metros da 
esquina da Rua Projetada 08.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 114 - Objeto da matrícula nº 104.093 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 06 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
05, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 07 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 21, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 47,61 metros da 
esquina da Rua Projetada 08.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 115 - Objeto da matrícula nº 104.094 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 07 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
06, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 08 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 20, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 52,00 metros da 
esquina da Rua Projetada 09.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 116 - Objeto da matrícula nº 104.095 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 08 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
07, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 09 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 



 

 

divide-se com o lote 19, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 42,00 metros da 
esquina da Rua Projetada 09.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 117 - Objeto da matrícula nº 104.096 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 09 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
08, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 10 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 18, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 32,00 metros da 
esquina da Rua Projetada 09.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 118 - Objeto da matrícula nº 104.097 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 10 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
09, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 11 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 17, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 22,00 metros da 
esquina da Rua Projetada 09.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 119 - Objeto da matrícula nº 104.098 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 11 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
10, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 12 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 16, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 12,00 metros da 
esquina da Rua Projetada 09.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 120 - Objeto da matrícula nº 104.099 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 12 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
11, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 13 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o lote 15, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 2,00 metros da esquina 
da Rua Projetada 09.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 121 - Objeto da matrícula nº 104.100 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 13 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 2,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09; 14,14 metros em curva confrontando com a referida Rua Projetada 09, do lado direito de quem da 
citada Rua Projetada 09 olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 12, do lado esquerdo mede 
11,00 metros e divide-se também com a Rua Projetada 09, e finalmente nos fundos mede 11,00 metros e divide-se 
com o lote 14, encerrando uma área de 202,62 metros quadrados.” Avaliação de R$ 39.745,94 (trinta e nove mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos); 
LOTE 122 - Objeto da matrícula nº 104.101 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 14 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 2,00 metros e divide-se com a Avenida 
Projetada A, 14,14 metros em curva na confluência da referida Avenida Projetada A com a Rua Projetada 09, do 
lado direito de quem da Avenida Projetada A olha para o imóvel, mede 11,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 09, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 15 e finalmente nos fundos mede 11,00 
metros e divide-se com o lote 13, encerrando uma área de 202,62 metros quadrados.” Avaliação de R$ 39.745,94 
(trinta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos; 
LOTE 123 - Objeto da matrícula nº 104.102 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 15 Quadra “J”, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Avenida 
Projetada A, do lado direito de quem da citada Avenida olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o 
lote 14, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 16 e finalmente nos fundos mede 10,00 
metros e divide-se com o lote 12, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 2,00 metros da 
esquina da Rua Projetada 09.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 124 - Objeto da matrícula nº 104.079 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 01, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 20,44 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,57 metros e divide-se com quem 
de direito e Benedito José Arfanjo, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 02 e finalmente 
nos fundos mede 15,65 metros e divide-se com Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 360,85 metros 
quadrados, distante 75,98 metros da Avenida Projetada A.”. Avaliação de R$ 70.784,34 (setenta mil, setecentos e 
oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos); 
LOTE 125 - Objeto da matrícula nº 104.080 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 02, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
01, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 03 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, distante 65,98 metros 
da esquina da Avenida Projetada A.” Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais); 
LOTE 126 - Objeto da matrícula nº 104.081 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 03, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 02, 
do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 04 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 55,98 
metros da esquina da Avenida Projetada A.”. Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois 
reais); 
LOTE 127 - Objeto da matrícula nº 104.082 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 04, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 



 

 

03, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 05 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 45,98 
metros da esquina da Avenida Projetada A.”. Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois 
reais); 
LOTE 128 - Objeto da matrícula nº 104.083 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 05, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
04, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 06 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 35,98 
metros da esquina da Avenida Projetada A.”. Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois 
reais). 
LOTE 129 - Objeto da matrícula nº 104.084 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 06, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
05, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 07 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 25,98 
metros da esquina da Avenida Projetada A.”. Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois 
reais). 
LOTE 130 - Objeto da matrícula nº 104.085 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 07, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
06, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 08 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 15,98 
metros da esquina da Avenida Projetada A.”. Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois 
reais). 
LOTE 131 - Objeto da matrícula nº 104.086 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 08, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 10,00 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 
07, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 09 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e 
divide-se com o Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 200,00 metros quadrados, dito lote dista 5,98 
metros da esquina da Avenida Projetada A.”. Avaliação de R$ 39.232,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois 
reais). 
LOTE 132 - Objeto da matrícula nº 104.087 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Perdizes, 
referente ao Lote 09, Quadra I, conforme descrição: “Pela frente mede 5,98 metros e divide-se com a Rua 
Projetada 08; 11,38 metros em curva na confluência da referida Rua Projetada 08 com a Avenida Projetada A, do 
lado direito de quem da citada Rua Projetada 08, olha para o imóvel, mede 20,00 metros e divide-se com o lote 08, 
do lado esquerdo mede 8,17 metros mais 6,23 metros em curva e divide-se com a Avenida Projetada A e 
finalmente nos fundos mede 18,99 metros e divide-se com o Espólio de Mansor Daud, encerrando uma área de 
306,65 metros quadrados.”. Avaliação de R$ 60.152,46 (sessenta mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e 
seis centavos). 
LOTE 133 - Objeto da matrícula nº 66.997 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 01, Quadra 01, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Um (1) e 
Rua Projetada Doze (12), onde mede 3,29 metros mais 11,36 metros em curva;  do lado direito mede 14,63 metros 
em curva, confrontando com a citada Rua Projetada Doze (12); do lado esquerdo mede 20,00 metros, 
confrontando com o Lote 02; pelos fundos mede 16,91 metros, confrontando com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini, encerrando a  área de 255,96 metros quadrados”.  Avaliação de R$ 48.473,70 (quarenta e oito mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos); 
LOTE 134 - Objeto da matrícula nº 66.998 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 02, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 01; do lado esquerdo, com o lote 03; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 135 - Objeto da matrícula nº 66.999 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 03, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 02; do lado esquerdo, com o lote 04; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 136 - Objeto da matrícula nº 67.000 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 04, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 03; do lado esquerdo, com o lote 05; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 137 - Objeto da matrícula nº 67.001 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 05, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 



 

 

imóvel, com o lote 04; do lado esquerdo, com o lote 06; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 138 - Objeto da matrícula nº 67.002 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 06, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 05; do lado esquerdo, com o lote 07; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 139 - Objeto da matrícula nº 67.003 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 07, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 06; do lado esquerdo, com o lote 08; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 140 - Objeto da matrícula nº 67.004 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 08, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 07; do lado esquerdo, com o lote 09; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 141 - Objeto da matrícula nº 67.005 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 09, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 08; do lado esquerdo, com o lote 10; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 142 - Objeto da matrícula nº 67.006 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 10, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 09; do lado esquerdo, com o lote 11; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 143 - Objeto da matrícula nº 67.007 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 11, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 10; do lado esquerdo, com o lote 12; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 144 - Objeto da matrícula nº 67.008 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 12, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 11; do lado esquerdo, com o lote 13; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 145 - Objeto da matrícula nº 67.009 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 13, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 12; do lado esquerdo, com o lote 14; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 146 - Objeto da matrícula nº 67.010 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 14, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 13; do lado esquerdo, com o lote 15; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 147 - Objeto da matrícula nº 67.011 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 15, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 14; do lado esquerdo, com o lote 16; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 148 - Objeto da matrícula nº 67.012 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 16, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 15; do lado esquerdo, com o lote 17; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 



 

 

LOTE 149 - Objeto da matrícula nº 67.013 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 17, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 16; do lado esquerdo, com o lote 18; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 150 - Objeto da matrícula nº 67.014 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 18, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 17; do lado esquerdo, com o lote 19; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 151 - Objeto da matrícula nº 67.015 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote 19, Quadra 01, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente para a 
Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 17; do lado esquerdo, com o lote 19; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 38.135,45 (trinta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); 
LOTE 152 - Objeto da matrícula nº 67.016 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 01, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,22 metros de frente 
para a Rua Alberto Andaló; 23,34 metros do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, confrontando 
com a propriedade de Gentil Carlos Polachini; 21,26 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 01; 9,20 
metros nos fundos, confrontando com o lote 03; encerrando a área de 214,41 metros quadrados”. Avaliação de R$ 
40.604,97 (quarenta mil, seiscentos e quatro reais e noventa e sete centavos); 
LOTE 153 - Objeto da matrícula nº 67.017 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 02, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 2,91 metros mais 12,28 
metros em curva de frente para a Rua Alberto Andaló e Rua Projetada Um (01), do lado direito mede 21,26 metros, 
confrontando com o lote 01; do lado esquerdo mede 11,84 metros, confrontando com a Rua Projetada Um (01); 
pelos fundos mede 10,80 metros, confrontando com o lote 03; encerrando a área de 200,00 metros quadrados”.  
Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 154 - Objeto da matrícula nº 67.018 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 03, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com os lotes 01 e 02; do lado esquerdo, com o lote 4; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 155 - Objeto da matrícula nº 67.019 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 04, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 03; do lado esquerdo, com o lote 05; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 156 - Objeto da matrícula nº 67.020 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 05, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 04; do lado esquerdo, com o lote 06; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 157 - Objeto da matrícula nº 67.021 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 06, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 05; do lado esquerdo, com o lote 07; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 158 - Objeto da matrícula nº 67.022 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 07, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 06; do lado esquerdo, com o lote 08; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 159 - Objeto da matrícula nº 67.023 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 08, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 07; do lado esquerdo, com o lote 09; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 160 - Objeto da matrícula nº 67.024 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 09, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 



 

 

encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 08; do lado esquerdo, com o lote 10; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 161 - Objeto da matrícula nº 67.025 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 10, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 09; do lado esquerdo, com o lote 11; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 162 - Objeto da matrícula nº 67.026 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 11, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 10; do lado esquerdo, com o lote 12; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 163 - Objeto da matrícula nº 67.027 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 12, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 11; do lado esquerdo, com o lote 13; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 164 - Objeto da matrícula nº 67.028 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 13, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 12; do lado esquerdo, com o lote 14; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 165 - Objeto da matrícula nº 67.029 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 14, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 13; do lado esquerdo, com o lote 15; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 166 - Objeto da matrícula nº 67.030 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 15, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 14; do lado esquerdo, com o lote 16; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 167 - Objeto da matrícula nº 67.031 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 16, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 15; do lado esquerdo, com o lote 17; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 168 - Objeto da matrícula nº 67.032 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 17, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 16; do lado esquerdo, com o lote 18; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 169 - Objeto da matrícula nº 67.033 do 2º CRI, do Loteamento Parque das Amoras, do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, referente ao Lote nº 18, Quadra 02, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros de frente 
para a Rua Projetada Um (1); igual dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
encerrando a área de 200,00 metros quadrados; confrontando do lado direito de quem da citada rua olha para o 
imóvel, com o lote 17; do lado esquerdo, com o lote 19; pelos fundos, com a propriedade de Gentil Carlos 
Polachini”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 170 - Objeto da matrícula nº 61.924 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Antoniassi, referente ao 
Lote 07, Quadra 02, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 3, medindo 10,00 metros de frente, igual 
dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, encerrando uma área de 200,00 
metros quadrados, confrontando do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, com o lote 6,  do lado 
direito, com o lote 8, e nos fundos com o Sistema de lazer I”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, 
oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 171 - Objeto da matrícula nº 61.925 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Antoniassi, referente ao 
Lote 08, Quadra 02, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 3, medindo 10,00 metros de frente, igual 
dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, encerrando uma área de 200,00 
metros quadrados, confrontando do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, com o lote 7,  do lado 
direito, com o lote 9, e nos fundos com o Sistema de lazer I”. Avaliação de R$ 37.876,00 (trinta e sete mil, 
oitocentos e setenta e seis reais); 



 

 

LOTE 172 - Objeto da matrícula nº 61.926 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Antoniassi, referente ao 
Lote 09, Quadra 02, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 3, medindo 10,00 metros de frente, igual 
dimensão nos fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, encerrando uma área de 200,00 
metros quadrados, confrontando do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, com o lote 8,  do lado 
direito, com Schmidt Empreendimentos Imobiliários Ltda, e nos fundos com o Sistema de lazer I”. Avaliação de R$ 
37.876,00 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais); 
LOTE 173 - Objeto da matrícula nº 61.920 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Antoniassi, referente ao 
Lote 01, Quadra 01, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 4, medindo 12,51 metros de frente, nos 
fundos mede 4,31 metros, confrontando com Wlademir Orlandi, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 
imóvel, mede 24,37 metros, confrontando com o lote 2, do lado direito mede 26,20 metros, confrontando com 
Wlademir Orlandi, encerrando a área de 207,80 metros quadrados”. Avaliação de R$ 39.353,16 (trinta e nove mil, 
trezentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos); 
LOTE 174 - Objeto da matrícula nº 61.921 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Antoniassi, referente ao 
Lote 02, Quadra 01, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 4, medindo 10,00 metros de frente, nos 
fundos mede 10,07 metros, confrontando com Wlademir Orlandi, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 
imóvel, mede 23,19 metros, confrontando com o lote 3, do lado direito mede 24,37 metros, confrontando com o 
lote nº 1, encerrando a área de 237,80 metros quadrados”. Avaliação de R$ 45.034,56 (quarenta e cinco mil, trinta 
e quatro reais e cinquenta e seis centavos); 
LOTE 175 - Objeto da matrícula nº 61.922 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Antoniassi, referente ao 
Lote 03, Quadra 01, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 4, medindo 10,00 metros de frente, nos 
fundos mede 10,07 metros, confrontando com Wlademir Orlandi, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 
imóvel, mede 22,01 metros, confrontando com o lote 4, do lado direito mede 23,19 metros, confrontando com o 
lote nº 2, encerrando a área de 226,00 metros quadrados”. Avaliação de R$ 42.799,88 (quarenta e dois mil, 
setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos); 
LOTE 176 - Objeto da matrícula nº 61.923 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Antoniassi, referente ao 
Lote 04, Quadra 01, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 4, medindo 10,00 metros de frente, nos 
fundos mede 10,07 metros, confrontando com Wlademir Orlandi, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 
imóvel, mede 20,83 metros, confrontando com o lote 5, do lado direito mede 22,01 metros, confrontando com o 
lote nº. 3, encerrando a área de 214,20 metros quadrados”. Avaliação de R$ 40.565,20 (quarenta mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais e vinte centavos); 
LOTE 177 - Objeto da matrícula nº 73.511 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “C”, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros com frente para a Avenida A; confrontando, à 
direita 30,00 metros com a Área Dominial D, à esquerda 30,00 metros com a Área Dominial B e aos fundos 10,00 
metros com a Área Dominial L, distando 21,85 metros da esquina da Rua M, encerrando uma área de 300,00 
metros quadrados.”. Avaliação de R$ 75.081,00 (setenta e cinco mil e oitenta e um reais); 
LOTE 178 - Objeto da matrícula nº 73.512 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “D”, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros com frente para a Avenida A; confrontando, à 
direita 30,00 metros com a Área Dominial E, à esquerda 30,00 metros com a Área Dominial C e aos fundos 10,00 
metros com a Área Dominial L, distando 31,85 metros da esquina da Rua M, encerrando uma área de 300,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 75.081,00 (setenta e cinco mil e oitenta e um reais); 
LOTE 179 - Objeto da matrícula nº 73.513 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “E”, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros com frente para a Avenida A; confrontando, à 
direita 30,00 metros com a Área Dominial F, à esquerda 30,00 metros com a Área Dominial D e aos fundos 10,00 
metros com a Área Dominial L, distando 41,85 metros da esquina da Rua M, encerrando uma área de 300,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 75.081,00 (setenta e cinco mil e oitenta e um reais); 
LOTE 180 - Objeto da matrícula nº 73.514 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “F”, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros com frente para a Avenida A; confrontando, à 
direita 30,00 metros com a Área Dominial G, à esquerda 30,00 metros com a Área Dominial E e aos fundos 10,00 
metros com a Área Dominial K, distando 51,85 metros da esquina da Rua M, encerrando uma área de 300,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 75.081,00 (setenta e cinco mil e oitenta e um reais); 
LOTE 181 - Objeto da matrícula nº 73.515 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “G”, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros com frente para a Avenida A; confrontando, à 
direita 30,00 metros com a Área Dominial H, à esquerda 30,00 metros com a Área Dominial F e aos fundos 10,00 
metros com a Área Dominial K, distando 61,85 metros da esquina da Rua M, encerrando uma área de 300,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 75.081,00 (setenta e cinco mil e oitenta e um reais); 
LOTE 182 - Objeto da matrícula nº 73.516 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “H”, conforme descrição: “Medindo 10,00 metros com frente para a Avenida A; confrontando, à 
direita 30,00 metros com a Área Dominial I, à esquerda 30,00 metros com a Área Dominial G e aos fundos 10,00 
metros com a Área Dominial K e J, distando 71,85 metros da esquina da Rua M, encerrando uma área de 300,00 
metros quadrados”. Avaliação de R$ 75.081,00 (setenta e cinco mil e oitenta e um reais); 
LOTE 183 - Objeto da matrícula nº 73.517 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “I”, conforme descrição: “Medindo 25,62 metros com frente para a Avenida A, pelo lado direito de 
quem da citada via pública olha o imóvel por uma linha quebrada de duas (02) dimensões mede 1,94 metros, 
confrontando com o Parque Residencial Dom Lafayete Libanio e mais 32,26 metros, confrontando com a 
propriedade de Augusta Del’Arco, pelo lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com a Área Dominial H e 
pelos fundos mede 5,75 metros, confrontando com parte da área dominial J, distando 81,85 metros da esquina da 
Rua M,  encerrando uma área de 504,24 metros quadrados”. Avaliação de R$ 126.196,14 (cento e vinte e seis mil, 
cento e noventa e seis reais e quatorze centavos); 



 

 

LOTE 184 - Objeto da matrícula nº 73.518 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “J”, conforme descrição: “Medindo 21,01 metros com frente para a Rua M, pelo lado direito de 
quem da citada via pública olha o imóvel mede 49,98  metros, confrontando  com a Área Dominial K, pelo lado  
esquerdo mede 57,82 metros, confrontando com a propriedade de  Augusta Del’Arco e pelos fundos mede 13,38 
metros, confrontando  com as Áreas Dominiais H e I, distando 65,34 metros da esquina da Avenida A, encerrando 
uma área de 853,56 metros quadrados”. Avaliação de R$ 185.760,26 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e 
sessenta reais e vinte e seis centavos); 
LOTE 185 - Objeto da matrícula nº 73.519 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “K”, conforme descrição: “Medindo 15,00 metros com frente para a Rua M; pelo lado direito de 
quem da citada via pública observa o imóvel mede 33,38 metros confrontando  com a Área Dominial L, pelo lado 
esquerdo mede 49,98 metros, confrontando com a Área Dominial J e pelos  fundos mede 22,37 metros 
confrontando com as Áreas Dominiais F,G e H, distando 50,34 metros  da esquina da Avenida A; encerrando uma 
área de 625,20 metros quadrados”. Avaliação de R$ 136.062,28 (cento e trinta e seis mil, sessenta e dois reais e 
vinte e oito centavos); 
LOTE 186 - Objeto da matrícula nº 73.520 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente ao Lote “L”, conforme descrição: “Área triangular medindo 30,17 metros com frente para a Rua M; 
confrontando, pelo lado direito de quem da citada  via pública observa o imóvel mede 45,00 metros, confrontando  
com as Áreas Dominiais A, B, C, D e E, e pelo lado esquerdo mede  33,38 metros confrontando com a Área 
Dominial K, distando 20,17 metros da esquina da Avenida A, encerrando uma área de 503,54 metros quadrados”. 
Avaliação de R$ 109.585,41 (cento e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos); 
LOTE 187 - Objeto da matrícula nº 73.521 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente a Área Dominial “M”, conforme descrição: “Medindo 35,10 metros pela Avenida A, 7,52 metros em curva 
e mais 0,40 centímetros pela Rua O; pelo lado direito de quem da Rua O observa o imóvel, mede 29,00 metros 
confrontando com o Sistema de Lazer e nos fundos mede 30,61 metros confrontando com a Área Dominial N, 
encerrando uma área de 505,97 metros quadrados”. Avaliação de R$ 126.629,11 (cento e vinte e nove mil, 
seiscentos er vinte e nove reais e onze centavos); 
LOTE 188 - Objeto da matrícula nº 73.522 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente a Área Dominial “N”, conforme descrição: “Medindo 20,22 metros com frente para a Avenida A, 
confrontando, pelo lado direito de quem da citada via pública observa o imóvel mede 30,61 metros, confrontando 
com a Área Dominial M, pelo lado esquerdo mede  44,17 metros, confrontando com a Área Dominial O e pelos  
fundos mede 15,00 metros  confrontando com o Sistema de Lazer, distando 35,10 metros da esquina da Rua O; 
encerrando uma área de 560,85 metros quadrados”. Avaliação de R$ 140.363,93 (cento e quarenta mil, trezentos 
e sessenta e três reais e noventa e três centavos); 
LOTE 189 - Objeto da matrícula nº 73.523 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente a Área Dominial “O”, conforme descrição: “Medindo 20,22 metros com frente para a Avenida A, pelo lado 
direito de quem da citada via pública observa o imóvel mede  40,17 metros  e confrontando com a Área Dominial 
N, pelo lado esquerdo mede 57,73 metros, confrontando com a Área Dominial P e pelos fundos 15,00 metros 
confrontando com o Sistema de Lazer, distando 55,32 metros da esquina  da Rua O, encerrando uma área de 
764,25 metros quadrados”. Avaliação de R$ 191.268,85 (cento e noventa e um mil, duzentos e sessenta e oito 
reais e oitenta e cinco centavos); 
LOTE 190 - Objeto da matrícula nº 73.524 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Alto das Andorinhas, 
referente a Área Dominial “P”, conforme descrição: “Medindo 20,22 metros com frente para a Avenida A, pelo lado 
direito de quem da citada via pública observa o imóvel mede 57,73 metros, confrontando com a Área Dominial O, 
pelo lado esquerdo mede 71,29 metros, confrontando com a área da Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto e pelos fundos mede 15,00 metros confrontando com o Sistema de Lazer; distante 75,54 metros da esquina 
da Rua O, encerrando uma área superficial de 967,65 metros quadrados”.  Avaliação de R$ 242.173,77 (duzentos 
e quarenta e dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e sete centavos); 
LOTE 191 - Objeto da matrícula nº 91.921 do 1º CRI, Loteamento Residencial Califórnia, constituído pela 
Área Dominial da Quadra 07, conforme descrição: “Inicia-se na confluência da Rua Projetada 8 com a propriedade 
de Pedro Moda, daí segue confrontando com a propriedade de Pedro Moda na distância de 65,56 metros até 
atingir a confluência da Rua Projetada 9; daí deflete à direita e segue confrontando com a Rua Projetada 9, na 
distância de 15,25 metros até atingir o lote 08; daí deflete à direita e segue confrontando com os lotes 08, 05, 04 e 
01, na distância de 67,69 metros até atingir a confluência da Rua Projetada 8, daí deflete à direita e segue 
confrontando com a Rua Projetada 8, na distância de 15,12 metros até atingir o ponto inicial, encerrando uma área 
superficial de 1.007, 24 metros quadrados”. Avaliação de R$ 167.141,41 (cento e sessenta e sete mil, cento e 
quarenta e um reais e quarenta e um centavos); 
LOTE 192 - Objeto da matrícula nº 77.634 do 1º CRI, Loteamento Residencial Santa Inês, constituído pela 
Área Dominial da Quadra “A”, com a seguinte descrição: “Pela frente mede 22,40 m (vinte e dois metros e 
quarenta centímetros) e divide-se com a Rua Projetada Quatro, do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel 
mede 45,39m (quarenta e cinco metros e trinta e nove centímetros) e divide-se com a Área Institucional, do lado 
esquerdo mede 44,17 m (quarenta e quatro metros e dezessete centímetros) e divide-se com o lote Um, Dois, 
Três, Quatro e parte do lote Cinco, da quadra A, e finalmente nos fundos mede 22,31m (vinte e dois metros e trinta 
e um centímetros) e divide-se com os lotes Sete, Oito e parte do lote Nove, da quadra A, encerrando a área de 
1.001,25 metros quadrados”. Avaliação de R$ 139.323,94 (cento e trinta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e 
noventa e quatro centavos); 
LOTE 193 - Objeto da matrícula nº 49.695 do 2º CRI, do Loteamento Parque Residencial Cambuí, referente 
ao Lote 09, Quadra H, conforme descrição: “Medindo onze metros e dezoito (11,18) centímetros de frente para a 
Rua Projetada Seis; vinte e três metros e trinta e quatro (23,34) centímetros do lado direito, de quem dessa rua 
olha para o imóvel, com Maura Mary Christian Gomes Medeiros; vinte (20,00) metros do lado esquerdo, com o lote 



 

 

08; e vinte e três metros e vinte (23,20) centímetros nos fundos, com os  lotes 18 e 19; encerrando a área de 
trezentos e setenta e três metros e oitenta e um (373,81) centímetros quadrados”. Avaliação de R$ 74.803,12 
(setenta e quatro mil, oitocentos e três reais e doze centavos); 
LOTE 194 - Objeto da matrícula nº 49.705 do 2º CRI, do Loteamento Parque Residencial Cambuí, referente 
ao Lote 19, Quadra H, conforme descrição: “Medindo vinte e cinco metros e vinte e um (25,21) centímetros de 
frente, para a Rua Projetada Cinco; vinte (20,00) metros do lado direito, de quem dessa rua olha para o imóvel, 
dividindo-se com o lote 18; vinte e três metros e trinta e quatro (23,34)  centímetros do lado esquerdo, com Maura 
Mary Christian Gomes Medeiros; e treze metros e vinte (13,20) centímetros nos fundos, com os  lote 09; 
encerrando a área de quatrocentos e catorze metros e dezessete (414,17)   centímetros quadrados”. Avaliação de 
R$ 82.879,56 (oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); 
LOTE 195 - Objeto da matrícula nº 49.277 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 03, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Vlademir Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e dezoito (30,18) centímetros, dividindo-se com o Lote 04, do lado esquerdo, mede 
trinta metros e vinte e quatro (30,24) centímetros, dividindo-se com os lotes 01 e 02, encerrando uma área de 
362,51 m². Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.527,24 
(cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos); 
LOTE 196 - Objeto da matrícula nº 49.278 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 04, Quadra C, conforme descrição: Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Vlademir Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e treze (30,13) centímetros, dividindo-se com o Lote 05, do lado esquerdo, mede 
trinta metros e dezoito (30,18) centímetros, dividindo-se com o lote 03, encerrando uma área de 361,83 m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.417,45 (cinquenta e oito 
mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos); 
LOTE 197 - Objeto da matrícula nº 49.279 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 05, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Vlademir Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e sete (30,07) centímetros, dividindo-se com o Lote 06, do lado esquerdo, mede trinta 
metros e treze (30,13) centímetros, dividindo-se com o lote 04, encerrando uma área de 361,19 m². Cadastrado na 
Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.314,13 (cinquenta e oito mil, trezentos e 
quatorze reais e treze centavos); 
LOTE 198 - Objeto da matrícula nº 49.280 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 06, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e seis (30,06) centímetros, dividindo-se com o Lote 07, do lado esquerdo, mede trinta 
metros e sete (30,07) centímetros, dividindo-se com o lote 05, encerrando uma área de 360,80 m². Cadastrado na 
Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.251,16 (cinquenta e oito mil, duzentos e 
cinquenta e hum reais e dezesseis centavos); 
LOTE 199 - Objeto da matrícula nº 49.281 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 07, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e onze (30,11) centímetros, dividindo-se com o Lote 08, do lado esquerdo, mede 
trinta metros e seis (30,06) centímetros, dividindo-se com o lote 06, encerrando uma área de 361,03 m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.288,29 (cinquenta e oito 
mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos); 
LOTE 200 - Objeto da matrícula nº 49.282 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 08, Quadra C, conforme descrição: Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e quinze (30,15) centímetros, dividindo-se com o Lote 09, do lado esquerdo, mede 
trinta metros e onze (30,11) centímetros, dividindo-se com o lote 07, encerrando uma área de 361,60 m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.380,32 (cinquenta e oito 
mil, trezentos e oitenta e reais e trinta e dois centavos); 
LOTE 201 - Objeto da matrícula nº 49.283 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 09, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e nove (30,09) centímetros, dividindo-se com o Lote 10, do lado esquerdo, mede 
trinta metros e quinze (30,15) centímetros, dividindo-se com o lote 08, encerrando uma área de 361,47 m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.359,33 (cinquenta e oito 
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos); 
LOTE 202 - Objeto da matrícula nº 49.284 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 10, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e três (30,03) centímetros, dividindo-se com o Lote 11, do lado esquerdo, mede trinta 
metros e nove (30,09) centímetros, dividindo-se com o lote 09, encerrando uma área de 360,75 m². Cadastrado na 
Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.243,09 (cinquenta e oito mil, duzentos e 
quarenta e três reais e nove centavos); 
LOTE 203 - Objeto da matrícula nº 49.285 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 11, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 



 

 

o imóvel, mede trinta metros e seis (30,06) centímetros, dividindo-se com o Lote 12, do lado esquerdo, mede trinta 
metros e três (30,03) centímetros, dividindo-se com o lote 10, encerrando uma área de 360,54 m². Cadastrado na 
Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.209,18 (cinquenta e oito mil, duzentos e 
nove reais e dezoito centavos) 
LOTE 204 - Objeto da matrícula nº 49.286 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 12, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e oito (30,08) centímetros, dividindo-se com o Lote 13, do lado esquerdo, mede trinta 
metros e seis (30,06) centímetros, dividindo-se com o lote 11, encerrando uma área de 360,85 m². Cadastrado na 
Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.259,23 (cinquenta e oito mil, duzentos e 
cinquenta e nove reais e vinte e três centavos); 
LOTE 205 - Objeto da matrícula nº 49.287 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 13, Quadra C, conforme descrição: “Medindo doze (12,00) metros de frente para a Rua Projetada Sete, 
por igual dimensão nos fundos, dividindo-se com Wanildo Orlandi, do lado direito de quem da citada rua olha para 
o imóvel, mede trinta metros e sete (30,07) centímetros, dividindo-se com o Lote 14, do lado esquerdo, mede trinta 
metros e oito (30,08) centímetros, dividindo-se com o lote 12, encerrando uma área de 360,91 m². Cadastrado na 
Prefeitura Municipal local sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 58.268,92 (cinquenta e oito mil, duzentos e 
sessenta e oito reais e noventa e dois centavos); 
LOTE 206 - Objeto da matrícula nº 49.276 do 2º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Schmidt, referente 
ao Lote nº 14, Quadra A, conforme descrição: “Medindo dezenove metros e quatorze (19,14) centímetros de frente 
para a Rua Projetada Um, por dezenove metros e sessenta e seis (19,66) centímetros nos fundos, dividindo-se 
com  Milton Paulo Rovina, do lado direito de  quem da citada rua olha para o imóvel, mede trinta e dois (32,00) 
metros, dividindo-se com o Lote 13, do lado esquerdo, mede trinta e dois metros e dezessete (32,17) centímetros, 
dividindo-se com Wanildo Orlandi, encerrando uma área de 622,59 m². Cadastrado na Prefeitura Municipal local 
sob nº 54 992/000 setor 05”. Avaliação de R$ 100.517,16 (cem mil, quinhentos e dezessete reais e dezesseis 
centavos). 
LOTE 207 - Objeto da matrícula nº 91.036 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Aroeiras II, 
referente ao Lote nº 07, Quadra 36, conforme descrição: “Pela frente mede 1,25 metros de frente para a Rua 01, 
mais 15,92 metros em curva na confluência da Rua 01 com a Rua 15, do lado direito de quem da citada Rua 01 
olha para o imóvel mede 18,15 metros dividindo-se com o lote 08, do lado esquerdo mede 9,57 metros, dividindo-
se com a Rua 15, com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 12,00 metros, dividindo-se com parte do 
lote 06, encerrando uma área de 204,97 metros quadrados.” Avaliação de R$ 40.807,48 (quarenta mil, oitocentos e 
sete reais e quarenta e oito centavos); 
LOTE 208 - Objeto da matrícula nº 91.037 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Aroeiras II, 
referente ao Lote nº 08, Quadra 36, conforme descrição: “Pela frente mede 12,24 metros de frente para a Rua 01, 
do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel mede 15,73 metros dividindo-se com o lote 09, do lado 
esquerdo mede 18,15 metros, dividindo-se com o lote 07 e aos fundos mede 12,00 metros com parte do lote 06 e 
10, encerrando uma área de 203,26 metros quadrados.” Avaliação de R$ 40.467,03 (quarenta mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais e três centavos); 
LOTE 209 - Objeto da matrícula nº 91.038 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Parque das Aroeiras II, 
referente ao Lote nº 09, Quadra 36, conforme descrição: “Pela frente mede 5,15 metros de frente para a Rua 01, 
mais 12,35 metros em curva na confluência da Rua 16 com a Rua 01, do lado direito de quem da citada Rua 16 
olha para o imóvel mede 16,00 metros dividindo-se com o lote 10, do lado esquerdo mede 8,95 metros, dividindo-
se com a Rua 01, com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 15,73 metros, dividindo-se com o lote 08, 
encerrando uma área de 215,18 metros quadrados.” Avaliação de R$ 42.840,19 (quarenta e dois mil, oitocentos e 
quarenta reais e dezenove centavos); 
LOTE 210 - Objeto da matrícula nº 86.163 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Colorado, referente ao Lote 
nº 19, Quadra H, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Cinco onde mede 10,00 metros; igual 
dimensão nos fundos onde divide-se com o lote 24; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 
metros e divide-se com o lote 18; igual dimensão do lado esquerdo onde divide-se com o lote 20, encerrando a 
área de 200,00 metros quadrados, distante 14,57 metros, mais 14,07 metros em curva, da Rua Projetada Sete.”. 
Avaliação de R$ 33.188,00 (trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais) 
LOTE 211 - Objeto da matrícula nº 86.164 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Colorado, referente ao Lote 
nº 20, Quadra H, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Cinco onde mede 10,00 metros; igual 
dimensão nos fundos onde divide-se com o lote 23; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 
metros e divide-se com o lote 19; igual dimensão do lado esquerdo onde divide-se com o lote 21, encerrando a 
área de 200,00 metros quadrados, distante 4,57 metros, mais 14,07 metros em curva, da Rua Projetada Sete.”. 
Avaliação de R$ 33.188,00 (trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais) 
LOTE 212 - Objeto da matrícula nº 86.165 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Colorado, referente ao Lote 
nº 21, Quadra H, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Cinco onde mede 4,57 metros, mais 14,07 
metros em curva na confluência da Rua Projetada Cinco com a Rua Projetada Sete; nos fundos mede 13,66 
metros e  divide-se com o lote 22; do lado direito de quem da Rua Projetada Cinco  olha para o imóvel mede 20,00 
metros e divide-se com o lote 20; do lado esquerdo mede 11,00 metros  e divide-se com a Rua Projetada Sete, 
encerrando a área de 254,26 metros quadrados.” Avaliação de R$ 42.191,90 (quarenta e dois mil, cento e noventa 
e um reais e noventa centavos); 
LOTE 213 - Objeto da matrícula nº 86.166 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Colorado, referente ao Lote 
nº 22, Quadra H, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis onde mede 4,74 metros, mais 14,21 
metros em curva na confluência da Rua Projetada Seis com a Rua Projetada Sete; nos fundos  mede 13,66 metros 
e  divide-se com o lote 21 do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 11,00 metros e divide-se com a 



 

 

Rua Projetada Sete, com a qual forma esquina; do lado esquerdo mede 20,00 metros  e divide-se com o lote 23, 
encerrando a área de 258,60 metros quadrados.” Avaliação de R$ 42.912,08 (quarenta e dois mil, novecentos e 
doze reais e oito centavos); 
LOTE 214 - Objeto da matrícula nº 86.167 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Colorado, referente ao Lote 
nº 23, Quadra H, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis onde mede 10,00 metros; igual dimensão  
nos fundos  onde divide-se com o lote 20 do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros e 
divide-se com o lote 22; igual dimensão do lado esquerdo onde divide-se com o lote 24, encerrando a área de 
200,00 metros quadrados; distante 4,74 mais 14,21 metros em curva da Rua Projetada Sete.” Avaliação de R$ 
33.188,00 (trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais); 
LOTE 215 - Objeto da matrícula nº 86.168 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Colorado, referente ao Lote 
nº 24, Quadra H, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Seis onde mede 10,00 metros; igual dimensão 
nos fundos  onde divide-se com o lote 19; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros e 
divide-se com o lote 23; igual dimensão do lado esquerdo onde divide-se com o lote 25, encerrando a área de 
200,00 metros quadrados; distante 14,74 mais 14,21 metros em curva da Rua Projetada Sete.” Avaliação de R$ 
33.188,00 (trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais); 
LOTE 216 - Objeto da matrícula nº 105.859 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 05, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
32,43 metros, divisando com parte do lote 06; pela lateral esquerda mede 33,97 metros, divisando com os lotes 02, 
03 e 04 e pelos fundos mede 10,12 metros, divisando com parte do lote 01, encerrando uma área superficial de 
332,00 metros quadrados; distando 23,84 metros da esquina do Prolongamento da Rua Waldomiro Lopes da 
Silva.” Avaliação de R$ 53.760,73 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta reais e setenta e três centavos); 
LOTE 217 - Objeto da matrícula nº 105.860 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 06, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
41,29 metros, divisando com o lote 07; pela lateral esquerda mede 43,29 metros, divisando com os lotes 01 e 05 e 
pelos fundos mede 10,13 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 424,92 
metros quadrados; distando 33,84 metros da esquina do Prolongamento da Rua Waldomiro Lopes da Silva.” 
Avaliação de R$ 68.807,30 (sessenta e oito mil, oitocentos e sete reais e trinta centavos); 
LOTE 218 - Objeto da matrícula nº 105.861 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 07, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
40,10 metros, divisando com o lote 08; pela lateral esquerda mede 41,70 metros, divisando com o lote 06 e pelos 
fundos mede 10,13 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 408,98 metros 
quadrados; distando 43,84 metros da esquina do Prolongamento da Rua Waldomiro Lopes da Silva.” Avaliação de 
R$ 66.226,13 (sessenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e treze centavos); 
LOTE 219 - Objeto da matrícula nº 105.862 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 08, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
38,51 metros, divisando com o lote 09; pela lateral esquerda mede 40,10 metros, divisando com o lote 07 e pelos 
fundos mede 10,13 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 393,05 metros 
quadrados; distando 53,84 metros da esquina do Prolongamento da Rua Waldomiro Lopes da Silva.” Avaliação de 
R$ 63.646,59 (sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); 
LOTE 220 - Objeto da matrícula nº 105.863 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 09, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
36,91 metros, divisando com o lote 10; pela lateral esquerda mede 38,51 metros, divisando com o lote 08 e pelos 
fundos mede 10,13 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 377,11 metros 
quadrados; distando 63,84 metros da esquina do Prolongamento da Rua Waldomiro Lopes da Silva.” Avaliação de 
R$ 61.065,42 (sessenta e hum mil, sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos); 
LOTE 221 - Objeto da matrícula nº 105.864 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 10, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
35,32 metros, divisando com o lote 11; pela lateral esquerda mede 36,91 metros, divisando com o lote 09 e pelos 
fundos mede 10,13 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 361,18 metros 
quadrados; distando 73,84 metros da esquina do Prolongamento da Rua Waldomiro Lopes da Silva.” Avaliação de 
R$ 58.485,88 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos); 
LOTE 222 - Objeto da matrícula nº 105.865 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 11, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
33,73 metros, divisando com o lote 12; pela lateral esquerda mede 35,32 metros, divisando com o lote 10 e pelos 
fundos mede 10,13 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 345,24 metros 
quadrados; distando 83,84 metros da esquina do Prolongamento da Rua Waldomiro Lopes da Silva.” Avaliação de 
R$ 55.904,71 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quatro reais e setenta e hum centavos); 
LOTE 223 - Objeto da matrícula nº 105.866 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 12, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
32,21 metros, divisando com o lote 13; pela lateral esquerda mede 33,73 metros, divisando com o lote 11 e pelos 
fundos mede 10,11 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 329,68 metros 



 

 

quadrados; distante 82,61 metros da esquina da rotatória do Prolongamento da Rua Antônio Guerino de 
Lourenço.” Avaliação de R$ 53.385,08 (cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oito centavos); 
LOTE 224 - Objeto da matrícula nº 105.867 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Norte, referente ao 
Lote nº 13, Quadra F, conforme descrição: “Um terreno com frente para Rua Projetada Quatro, medindo 10,00 
metros pela frente da citada via pública; pela lateral direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 
30,71 metros, divisando com o lote 14; pela lateral esquerda mede 32,21 metros, divisando com o lote 12 e pelos 
fundos mede 10,11 metros, divisando com Tadeu Arakawa, encerrando uma área superficial de 314,62 metros 
quadrados; distando 72,61 metros da esquina da rotatória do Prolongamento da Rua Antônio Guerino de 
Lourenço”. Avaliação de R$ 50.946,42 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos);  
LOTE 225 - Objeto da matrícula nº 93.806 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Bianco, referente ao 
Lote nº 01, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 7, onde mede 10,00 metros; igual 
dimensão nos fundos, confrontando com o Lote 5; do lado esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com os 
Lotes 2 e 3; igual metragem do lado direito, confrontando com a Área Institucional II, com área de 200,00 metros 
quadrados”.Avaliação de R$ 36.678,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 226 - Objeto da matrícula nº 93.807 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Bianco, referente ao 
Lote nº 02, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada C, onde mede 5,65 metros + 13,50 
metros em curva, na confluência da Avenida Projetada C com a Rua Projetada 7; nos fundos mede 14,00 metros, 
confrontando com o Lote 1; do lado esquerdo mede 22,19 metros, confrontando com o Lote 3 e do lado direito 
mede 12,81 metros, confrontando com a Rua Projetada 7, com área de 288,95 metros quadrados”. Avaliação de 
R$ 52.990,54 (cinqüenta e dois mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos); 
LOTE 227 - Objeto da matrícula nº 93.808 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Bianco, referente ao 
Lote nº 03, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada C, onde mede 12,03 metros; pelo lado 
direito de quem da citada via pública observa o imóvel mede 22,19 metros divisando com o lote 02; pelo  lado 
esquerdo mede 23,04 metros, divisando com o Lote 04 e pelos  fundos mede 12,00 metros, divisando com parte 
dos  Lotes 01 e 05;  distando 4,37 metros da esquina da Rua Projetada 06, encerrando uma área superficial de  
271,38 metros quadrados”. Avaliação de R$ 49.768,38 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e 
trinta e oito centavos); 
LOTE 228 - Objeto da matrícula nº 93.809 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Bianco, referente ao 
Lote nº 04, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada C, onde mede 4,37 metros pela frente da 
citada via pública; pelo lado direito de quem da citada via pública observa o imóvel mede 23,04 metros, divisando 
com o lote 03; pelo lado esquerdo mede 14,37 metros, divisando com a Rua Projetada 06 e pelos fundos mede 
14,00 metros, divisando com parte do lote 05; por situar-se na esquina tem seus alinhamentos concordados em 
curva de 14,78 metros de desenvolvimento, encerrando uma área superficial de 309,07 metros quadrados”. 
Avaliação de R$ 56.680,35 (cinqüenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e trina e cinco centavos); 
LOTE 229 - Objeto da matrícula nº 93.810 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Jardim Bianco, referente ao 
Lote nº 05, Quadra 06, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada 06, onde mede 10,00 metros pela frente 
da citada via pública; pelo lado direito de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, 
divisando com o lote 04 e parte do lote 03; pelo lado esquerdo mede 20,00 metros, divisando com parte da Área 
Institucional II e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 01; distando 14,37 metros da esquina da 
Avenida Projetada C, encerrando uma área superficial de 200,00 metros quadrados”.Avaliação de R$ 36.678,00 
(trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais); 
LOTE 230 - Objeto da matrícula nº 102.643 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Machado I, referente ao 
Lote 12, Quadra 04, conforme descrição: “Medindo 12,00 metros pela frente da Rua Projetada 02; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 11; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 13 e pelos fundos mede 12,00 metros, divisando com o lote 26; 
distando 51,90 metros da esquina da Rua Projetada 09, encerrando uma área superficial de 240,00 metros 
quadrados.” Avaliação de R$ 51.002,40 (cinqüenta e um mil, dois reais e quarenta centavos); 
LOTE 231 - Objeto da matrícula nº 102.644 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Machado I, referente ao 
Lote 13, Quadra 04, conforme descrição: “Medindo 12,00 metros pela frente da Rua Projetada 02; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 12; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 14 e pelos fundos mede 12,00 metros, divisando com o lote 27; 
distando 39,90 metros da esquina da Rua Projetada 09, encerrando uma área superficial de 240,00 metros 
quadrados.” Avaliação de R$ 51.002,40 (cinqüenta e um mil, dois reais e quarenta centavos); 
LOTE 232 - Objeto da matrícula nº 102.645 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Machado I, referente ao 
Lote 14, Quadra 04, conforme descrição: “Medindo 11,50 metros pela frente da Rua Projetada 02; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 13; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com parte da área institucional 02 e pelos fundos mede 11,50 metros, 
divisando com o lote 28; distando 28,40 metros da esquina da Rua Projetada 09, encerrando uma área superficial 
de 230,00 metros quadrados.”Avaliação de R$ 48.877,30 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e 
trinta centavos); 
LOTE 233 - Objeto da matrícula nº 102.646 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Machado I, referente ao 
Lote 26, Quadra 04, conforme descrição: “Medindo 12,00 metros pela frente da Rua Projetada 03; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 27; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 25  e pelos fundos mede 12,00 metros, divisando com o lote 
12; distando 46,20 metros da esquina da Rua Projetada 09, encerrando uma área superficial de 240,00 metros 
quadrados.” Avaliação de R$ 51.002,40 (cinqüenta e um mil, dois reais e quarenta centavos); 
LOTE 234 - Objeto da matrícula nº 102.647 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Machado I, referente ao 
Lote 27, Quadra 04, conforme descrição: “Medindo 12,00 metros pela frente da Rua Projetada 03; pela lateral 



 

 

direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com o lote 28; pela lateral 
esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 26  e pelos fundos mede 12,00 metros, divisando com o lote 
13; distando 34,20 metros da esquina da Rua Projetada 09, encerrando uma área superficial de 240,00 metros 
quadrados.” Avaliação de R$ 51.002,40 (cinqüenta e um mil, dois reais e quarenta centavos); 
LOTE 235 - Objeto da matrícula nº 103.648 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Machado I, referente ao 
Lote 28, Quadra 04, conforme descrição: “Medindo 11,50 metros pela frente da Rua Projetada 03; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,00 metros, divisando com parte da Área 
Institucional 02; pela lateral esquerda mede 20,00 metros, divisando com o lote 27 e pelos fundos mede 11,50 
metros, divisando com o lote 14; distando 22,70 metros da esquina da Rua Projetada 09, encerrando uma área 
superficial de 230,00 metros quadrados.” Avaliação de R$ 48.877,30 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e 
sete reais e trinta centavos); 
LOTE 236 - Objeto da matrícula nº 104.946 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
01, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada A, onde mede 4,33 metros + 14,47 metros em 
curva, na confluência da Avenida Projetada A com a Rua Projetada Quatorze;  pela lateral direita de quem da 
citada via pública observa o imóvel mede 17,23 metros, divisando com o lote 24; pela lateral esquerda mede 8,40 
metros, divisando com a Rua Projetada Quatorze; e pelos fundos mede 13,66 metros, divisando com o lote 02; 
encerrando uma área superficial de 219,89 metros quadrados”.Avaliação de R$ 61.610,98 (sessenta e um mil, 
seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos); 
LOTE 237 - Objeto da matrícula nº 104.947 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
02, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quatorze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 01 e parte do lote 
24; pela lateral esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 03 e pelos fundos mede 10,00 metros, 
divisando com o lote 22; encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 8,40 metros da 
esquina da Avenida Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis 
reais e vinte centavos); 
LOTE 238 - Objeto da matrícula nº 104.948 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
03, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quatorze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 02; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 04 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 21; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 18,40 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 239 - Objeto da matrícula nº 104.949 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
04, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quatorze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 03; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 05 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 20; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 28,40 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 240 - Objeto da matrícula nº 104.950 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
05, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quatorze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 04; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 06 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 19; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 38,40 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 241 - Objeto da matrícula nº 104.951 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
06, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quatorze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 05; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 07 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 18; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 48,40 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 242 - Objeto da matrícula nº 104.952 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
07, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quatorze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 06; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 08 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 17; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 49,31 metros da esquina do 
prolongamento da Avenida Otávio Alves de Almeida”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos 
e quarenta e seis reais e vinte centavos); 
LOTE 243 - Objeto da matrícula nº 104.953 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
18, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quinze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 17; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 19 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 06; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 47,55 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 244 - Objeto da matrícula nº 104.954 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
19, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quinze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 



 

 

direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 18; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 20 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 05; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 37,55 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 245 - Objeto da matrícula nº 104.955 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
20, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quinze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 19; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 21 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 04; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 27,55 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 246 - Objeto da matrícula nº 104.956 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
21, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quinze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 20; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 22 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 03; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 17,55 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 247 - Objeto da matrícula nº 104.957 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
22, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada Quinze, onde mede 10,00 metros; pela lateral 
direita de quem da citada via pública observa o imóvel mede 20,50 metros, divisando com o lote 21; pela lateral 
esquerda mede 20,50 metros, divisando com o lote 23 e pelos fundos mede 10,00 metros, divisando com o lote 02; 
encerrando uma área superficial de 205,00 metros quadrados; distando 7,55 metros da esquina da Avenida 
Projetada A”. Avaliação de R$ 49.946,20 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte 
centavos); 
LOTE 248 - Objeto da matrícula nº 104.958 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
23, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada A, onde mede 5,01 metros mais  13,80 metros 
em curva, na confluência da Avenida Projetada A com a Rua Projetada Quinze;  pela lateral direita de quem da 
citada via pública observa o imóvel mede 7,55 metros, divisando com a Rua Projetada Quinze; pela lateral 
esquerda mede 16,73 metros, divisando com o lote 24; e pelos fundos mede 13,67 metros, divisando com o lote 
22; encerrando uma área superficial de 209,26 metros quadrados”. Avaliação de R$ 58.632,56 (cinqüenta e oito 
mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos); 
LOTE 249 - Objeto da matrícula nº 104.959 do 1º CRI, do Loteamento Residencial Palestra, referente ao Lote 
24, Quadra 11, conforme descrição: “Frente para a Rua Projetada A, onde mede 13,68 metros;  pela lateral direita 
de quem da citada via pública observa o imóvel mede 16,73 metros, divisando com o lote 23; pela lateral esquerda 
mede 17,23 metros, divisando com o lote 01; e pelos fundos mede 13,67 metros, divisando com os lotes 02 e 22; 
encerrando uma área superficial de 232,12 metros quadrados; distante 4,33 metros da esquina da Rua Projetada 
Quatorze”. Avaliação de R$ 65.037,70 (sessenta e cinco mil, trinta e sete reais e setenta centavos); 
 
 
III – Imóveis de acordo com as normas e condições da Lei Municipal nº 10.821 de 17 de novembro de 2010 
e da Lei de Zoneamento nº 5.153, de 24 de dezembro de 1922(uso e ocupação do solo) e suas posteriores 
alterações, a saber:  
 
LOTE 250 - Área situada na Rua João Carlos Gonçalves (lado impar e distante 256,25 metros da Avenida 
Gerassina Tavares), no Jardim Yolanda, Bairro desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, objeto da 
matrícula nº 69.098, do 2º CRI, com área de 2.809,10 metros quadrados: “Inicia no ponto 01, localizado no 
alinhamento da Rua João Carlos Gonçalves e segue confrontando com a referida rua na distância de 46,52 metros 
até atingir o marco 1A na divisa com o imóvel da matrícula nº 69.099; daí deflete à direita e segue confrontando 
com o imóvel da matrícula nº 69.099 na distância de 61,29 metros até atingir o marco 2B; daí deflete à direita e 
segue com o imóvel da matrícula nº 69.099 na distância de 45,15 metros até atingir o marco 2A e finalmente 
deflete à direita e segue confrontando com o imóvel da matrícula nº 61.939 na distância de 61,30 metros até atingir 
o marco 01 no alinhamento da Rua João Carlos Gonçalves, ponto inicial desta descrição.” Avaliação de R$ 
1.214.008,75 (hum milhão, duzentos e quatorze mil, oito reais e setenta e cinco centavos); 
LOTE 251 - Área situada na Rua Fernando Mertittier Pierre esquina com a Av. Nadima Damha, no Jardim 
Primavera, Bairro desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, objeto da matrícula nº 70.082, do 2º CRI, 
com área de 1.979,19 metros quadrados: “Uma área de terras, com 1.979,19 metros quadrados, sem benfeitorias, 
situada no Jardim Primavera, Bairro desta cidade e comarca, medindo 18,05 metros de frente para a Avenida 
Fernando M. Pierre, 13,86 metros nos fundos, confrontando com o imóvel da Matrícula nº 70.083, 84,00 metros do 
lado direito de quem da citada avenida olha para o imóvel confrontando com o imóvel da matrícula nº 52.171, do 
lado esquerdo mede 9,42 metros em curva mais 65,08 metros em reta mais 6,10 metros em curva mais 12,08 
metros em curva confrontando com o imóvel da matrícula nº 10.083; distante 59,32 metros da Avenida Duque de 
Caxias ou Avenida de Contorno.”Avaliação de R$ 1.375.279,76 (hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil, 
duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos); 
 
 



 

 

IV - Imóvel de acordo com as normas e condições da Lei Municipal nº 10.501 de 16 de novembro de 2009 e 
da Lei de Zoneamento nº 5.153, de 24 de dezembro de 1922(uso e ocupação do solo) e suas posteriores 
alterações, a saber: 
 

LOTE 252 -  Imóvel tipo apartamento, unidade nº 22, localizado no 2º pavimento do Edifício Condomínio 
Residencial dos Eucaliptos, situado na Avenida José Munia, sob o nº 6975, Jardim das Vivendas, bairro desta 
cidade, objeto da matrícula nº 41.729, do 2º C.R.I.,  constituído de três dormitórios, sendo 1 tipo suíte, com closet e 
banheiro privativo, banheiro social, hall interno de circulação, sala com varanda, copa, cozinha, área de serviço, 
banheiro de serviço e despejo, possuindo cada um deles a área útil de 132,50 metros quadrados, área comum de 
50,50 metros quadrados, área total de 183,00 metros quadrados, que corresponde a fração ideal de terreno de 
82,50 metros quadrados, equivalente a 16,66% da totalidade competindo a cada a Taxa de Participação 
Condominial de 16,66%. Pela frente confronta-se com o apartamento final um (01), caixa de escadas e hall de 
entrada do pavimento, do lado direito confronta-se com o recuo da construção junto da divisa do lote oito (8) e hall 
de entrada do pavimento, do lado esquerdo confronta-se com o recuo da construção junto a divisa do lote dez (10), 
e pelos fundos, confronta-se com o recuo da construção junto a divisa do lote dezesseis (16).” Avaliação de R$ 
175.958,16 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).  
 
  
V - Imóveis de acordo com as normas e condições da Lei Municipal nº 11.055 de 30 de novembro de 2011 e 
da Lei de Zoneamento nº 5.153, de 24 de dezembro de 1922(uso e ocupação do solo) e suas posteriores 
alterações, a saber: 
 
 
LOTE 253 - Imóvel constituído pela Área Dominial denominada “Área 3-E”, Residencial Ana Angélica, objeto 
da matrícula nº 111.088, do 1º C.R.I., com área de 0,613814ha: “Começa no ponto de divisa da Área 3-C de 
propriedade do Município de São José do Rio Preto, com a Área 3-B de propriedade do Município de São José do 
Rio Preto, e segue confrontando com a Área 3-B de propriedade do Município de São José do Rio Preto, por 80,42 
metros e em rumo N59º36’58”E, com uma conversão à direita segue confrontando com a área de propriedade do 
Município de São José do Rio Preto por 61,20 metros e em rumo S41º11’39”E até um ponto, daí vira à direita e 
segue em curva confrontando com a área de propriedade do Município de São José do Rio Preto, com 
desenvolvimento de 15,86 metros e raio de 9,00 metros até um ponto, ainda confrontando com a área de 
propriedade do Município de São José do Rio Preto, segue por 83,03 metros e em rumo S59º44’50”W; daí vira à 
direita e segue confrontando com a Área 3-C de propriedade do Município de São José do Rio Preto, por 70,62 
metros e em rumo N30º23’09”W até encontrar o marco inicial, com uma área de 0,613814 ha. (6.138,14 m2)”. 
Avaliação de R$ 2.360.728,64 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e 
quatro centavos);  
 
LOTE 254 - Imóvel Área verde 2 do Bairro Nova Redentora, objeto da matrícula nº 53.075, do 2º C.R.I., com 
área de 415,40 metros quadrados: “Inicia-se no ponto localizado entre o lote 4 da quadra D e a Rua Abdo Muanis, 
daí segue com a distância de seis (6,00) metros, dividindo-se com a Rua Abdo Muanis, deflete à direita e segue 
com distância de trinta e cinco metros e trinta e quatro centímetros (35,34), dividindo-se com a propriedade de 
Maria Conceição Ferreira, deflete à direta e segue com a distância de dezenove metros e trinta centímetros 
(19,30), dividindo-se com os lotes 5 e 6 da quadra D, deflete à direita e segue com a distância de trinta e três 
metros e cinqüenta centímetros (33,50), dividindo-se com o lote 4 da quadra D, até o ponto de início desta 
descrição.” ; Avaliação de R$ 372.131,94 (trezentos e setenta e dois mil, cento e trinta e um reais e noventa e 
quatro centavos);  
 
LOTE 255 - Imóvel público municipal objeto da matrícula nº 114.812, do 1º C.R.I., localizado na Rodovia 
Délcio Custódio da Silva (Av. Alfredo Antônio de Oliveira) – Frente ao Jardim Cidade Norte, com a seguinte 
descrição: “Uma gleba de terras, situada no perímetro urbano desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, 
dentro do seguinte roteiro: - Inicia-se na divisa da área do Município de São José do Rio Preto, e a Rodovia 
Municipal Délcio Custódio da Silva, distante 5,93 metros no ponto que está localizado na divisa da Estrada 
Municipal (Estrada Particular), e a Rodovia Municipal Délcio Custódio da Silva, daí segue confrontando com a 
Rodovia Municipal Délcio Custódio da Silva, no sentido São José do Rio Preto, nos seguintes rumos e distâncias: 
30º08’ SW e 30,37 metros, 30º08’SW e 8,20 metros, até atingir a Tarrafincorp Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
daí deflete à direita e segue confrontando com a área de Tarrafincorp Empreendimentos Imobiliários Ltda, com os 
seguintes rumos e distâncias: S58º05’39”W e 3,72 metros, S16º12’59”W e 15,43 metros, N69º46’29”W e 16,20 
metros, N17º15’52”E e 56,02 metros, até atingir a área do Município de São José do Rio Pre to, e finalmente 
deflete à direita e segue confrontando com a área do Município de São José do Rio Preto, no rumo S72º33’43”E e 
17,02 metros, até atingir, marco inicial fechando uma poligonal, com a área superficial de 973,65 metros 
quadrados, ou, 0,0973 hectares.” ; Avaliação de R$ 452.094,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, noventa e 
quatro reais e noventa centavos);   
 
 
 


