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ARYPROEN~A

Sorocaba, 26 de maio de 2020.

A Sra.
Floripes Santos Del Cistia

Assunto : valor de im6vel para venda.

a

Em atenc;ao solicitac;ao sobre o valor de mercado para venda do im6vel situado na cidade
Saito de Pirapora - SP, designado por um terreno designado por lote n° 01 - da quadra
14, do
loteamento denominado "Recanto Siio Manoel II", sito no Bairro dos Ourives - com frente
para a Rua

Diva de Goes Vieira - com a metragem de 830,05 metros quadrados - objeto da matricula
n° 38.762 de
ordem, do Segundo Cart6rio de Registro de Im6veis de Sorocaba - SP., concluimos que
seu valor atual e
de R$98.00 0,00 (noventa e oito mil reais), aproximadamente.

Obs. : A presente avaliac;ao foi elaborada pelo sistema comparativo de prec;os baseado
em ofertas
de im6veis de padroes e localizac;ao semelhantes, situados na cidade de Saito de Pirapora
- SP.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .
samente ,
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/05/2020 às 12:04 , sob o número WSCB20701680881
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038592-80.2016.8.26.0602 e código 6D99603.
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Sorocaba, 22 de maio de 2O2O.

Prezado Senhor

Julio Del Cistia

Valor de Imóvel

Atendendo solicitaçáo verbal de pessoa interessada. procede-se à AVALIAÇÃO
do referido Imóvel constante da Matrícula numero 38.762, folha O1 do Livro II
do 2o OÍicial de Registro de Imor.eis, Títulos e Documentos e Registro Civil de
Pessoa Jurídica de Sorocaba, Estado de Sáo Paulo, estando situado a Rua
Diva de Goes vieira, 1021,, cidade de Salto de pirapora/Sp, medindo B3o,0s
metros quadrados de área, com dados no registro acima citado.

constato que seu valor gira em torno de R$Loz.goo,oo (cento e sete mil,
novecentos reais).

Essa avaliação foi elaborada por pesquisa e situação atual para negociações,
bem como, por considerar suas peculiaridades e informações do 1oca1, Rua
sem asfalto, água, calçadas e distância da entrada principat.
Sem mais, subscrevo a presente.
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038592-80.2016.8.26.0602 e código 6D9960D.

A

fls. 259

DESDE 1966
IIO NAMO

le/4!

