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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 10 de maio de 2018.

Of. n.º 1.906/2.018—CM

Senhor Presidente,

Tem o presente, a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, que
se digne encaminhar à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação dessa Casa de
Leis, & proposta anexa de SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2018,
que: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVOMUNICIPALA ALIENARÁREAS DE
TERRAS DE SUA PROPRIEDADE AO FUNDO DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL — FAR, ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E A RECEBER DA COMPANHIAHABITACIONALREGIONAL DE
RIBEIRÃO PRETO - COHAB—RP, ÁREA DE SUA PROPRIEDADE EM DAÇÃO
EM PAGAMENTO, PARA VIABILIZAR EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAISDE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”,
(substitutivo anexo), encaminhado através do Ofício nº 1.782/2018—C.M, de autoria deste
Executivo, para votação nos termos do artigo 42 da LOMRP.

Sem outro particular, aproveitamos & Oportunidade para reiterar a
VossaExcelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

'!

_
IIARENOGUEIRA
Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

IGOR OLIVEIRA
%

DD. PRESIDENTE DA CÁMARAMUNICIPAL
NESTA
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

AUTORIZAO PODER EXECUTIVOMUNICIPALA DOARÁREAS DE TERRAS
DE SUA PROPRIEDADE AO FUNDO DE ARRENDAMENTORESIDENCIAL _
FAR, ADMINISTRADOPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A RECEBER
DA COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO _

COHAB—RP, ÁREA DE SUA PROPRIEDADE EM DAÇÃO EM PAGAMENTO,
PARA VIABILIZAR EMPREENDIMENTOS HABITACIONAISDE INTERESSE
SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

CAPÍTULOI
DA DOAÇÃO AO F.A.R.

Art. lº. Fica autorizado O Poder Executivo Municipal, Objetivando promover a construção
de moradias destinadas às famílias com renda mensal na faixa de renda “1”, no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida — PMCMV, do Governo Federal, a
doar ao Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, regido pela Lei nº 10.188, de
12/02/2001 e suas alterações posteriores, representado pela Caixa Econômica
Federal, responsável pela gestão do PAR e pela operacionalização do PMCMV, OS

imóveis constantes no “Anexo I”, que fica fazendo parte integrante desta lei.

5 1ª. Ficam desafetados os imóveis descritos e avaliados, constantes do Anexo I, de

natureza de bem público passando a integrar a categoria de bem dominical.

,
É

ª 2“. Fica autorizado o Poder Executivo Mummpal a doar os imoveis mencionados no *

:“

parágrafo primeiro deste artigo ao Fundo De Arrendamento Residencial - FAR, em
contrapartida e, portanto, admitir que seu valor não seja incidente no custo do
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empreendimento, com objetivo de viabilizar o empreendimento habitacional e o
atendimento às famílias de mais baixa renda, selecionadas conforme regulamento do
Programa MCMV.

Art. 2". Os bens imóveis indicados no artigo lº, desta lei, serão utilizados no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida — PMCMV e constarão dos bens e direitos
integrantes do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, com fins específicos de
manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários,
observadas, quanto a tais bens, as seguintes restrições:

I - não integrem o ativo da Caixa Econômica Federal;
II — não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa
Econômica Federal;
III - não componham a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para
efeito de liquidaçãojudicial ou extrai udicial;
IV - não possam ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica
Federal.

CAPÍTULO 11

DOS VALORESNÃO INCIDENTESE DO RESSARCIMENTOA COHAB—RP

Art. 3“. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a subsidiar, a titulo indireto, os
valores que eventualmente não puderem ser incidentes nos empreendimentos
habitacionais destinados às famílias, cujos rendimentos se enquadrem na faixa de
renda 1,5 do Programa MCMV, relativos às áreas de propriedade da COHAB—RP —

Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, relacionadas no “Anexo III”.
;

ª'

% lº. Será admitida a alienação dos imóveis previstos neste artigo, a Caixa
Econômica Federal: nos empreendimentos realizados com recursos do F.G.T.S.,
ficando o Município de Ribeirão Preto autorizado a ressarcir à COHAB-RP, a
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diferença entre o valor para viabilização do empreendimento, aprovado pela CAIXA,
e o menor valor obtido das avaliações das áreas, feitas pela Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, e pela COHAB—RP — Companhia Habitacional Regional de Ribeirão

Preto, desde que o menor valor seja superior àquele, para fins de viabilização do

empreendimento, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

ª 2”. É condição, para os fins do disposto no & iº deste artigo, que conste no processo
de ressarcimento, as avaliações atualizadas, das áreas, apresentadas pela Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto e Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto-
COHAB—RP.

CAPÍTULO III
DAS DESOCUPAÇÓES

4”. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a custear as medidas necessárias

para entregar as áreas livres e desembaraçadas para execução dos projetos cujas

propostas forem selecionadas por meio de ehamamentos públicos, por editais

publicados pela COHAB-RP — Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto,
tendo seus proponentes sido selecionados pelo Ministério das Cidades e enquadrados
pela Caixa Econômica Federal.

CAPITULO IV

DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

Sº. Fica autorizado, ainda, o Poder Executivo Municipal a receber da COHAB—RP í
Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, em dação em pagamento de

dívida contraída para com o Município de Ribeirão Frete, por meio de encontro de

contas — compensação recíproca de débitos e créditos, a área situada na Via Norte,
em Ribeirão Preto - SP, constante do “Anexo II”, avaliada em R$5.967.163,73(cinco
milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três
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centavos), e dar a ela a mesma destinação prevista no artigo lº.

Parágrafo único. A área mencionada no caput deste artigo, extinguirá parcialmente os

Art.

Art.

débitos da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto- COHAB—RP,

referentes aos valores retidos do Fundo de Participação dos Municípios -

FPM/Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, nos exercícios de 2013 a 2016, parte do

exercício de 2017, e exercício 2018, no valor de R$ 72.672.154,49 (setenta e dois

milhões, seiscentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e

nove centavos), conforme certidão constante no “Anexo IV”, para pagamento de

parcelas de dois contratos de financiamento firmados entre COHAB—RP e Caixa
Econômica Federal, que designaram o município de Ribeirão Preto como garantidor
da dívida, nos termos da Lei Complementar Municipal nº. 2151/2006, e conforme
informações constantes do expediente interno nº 029/2017—ASTEL.

6“. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação

orçamentária própria, suplementadas se necessário.

7“. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

ao
Prefeito Municipal

#
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ANEXO I

1 — Matrícula nº 137.678 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SP

][ l

Área “C” — Jd. Eugênio Mendes Lopes, Ribeirão Preto
Total minimo de unidades habitacionais = 128
IMÓVEL: uma área de terras urbana, situada nesta cidade, com frente para a RuaProfessor Dr. Andre Ricciardi, terreno de forma irregular e que mede: inicia—se em umponto situado no alinhamento predial da referida rua, distante 266,56 metros daAvenida Nadir Aguiar, deste ponto segue pelo alinhamento predial da referida rua, nosentido anti horário e norte magnético, com azimute de 79º Ilº 47” e distância de61,14 metros até o ponto situado na linha divisória com a área “B” de propriedade daCDHU, reservada para fins residenciais; deste ponto deflete à esquerda e segue pelareferida divisa com azimute 349º 11” 24” e distância de 113,00 metros até o pontosituado na linha divisória com a área “F” de propriedade da Prefeitura Municipal deRibeirão Preto, reservada para Área verde, deste ponto deflete à esquerda e segue pelareferida divisa com azimute 259º llº 47” e distância de 61,14 metros até o pontosituado na linha divisória com o lote “K-Z” de propriedade da CDHU, deste pontodeflete à esquerda e segue pela referida divisa com azimute de 164º 07” 30” e distânciade 113,02 metros até o ponto situado no alinhamento predial da Rua Professor Dr,André Ricciardi, onde teve inicio e fim esta descrição perimétrica, encerrando umaárea total de 6.909,09 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal local sobnº 277.705, avaliada em R$ 1.669.028,87 (um milhão, seiscentos e sessenta e novemil, vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme informado no ProcessoAdministrativo nº 02.2016.019482-9;

Matricula nº. 137.679 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SPÁrea “C" — Jd. Eugênio Mendes Lopes, Ribeirão Preto
Total minimo de unidades habitacionais = 144
IMÓVEL: uma área de terras urbana, situada nesta cidade, com frente para a RuaProfessor Dr. Andre Ricciardi, terreno de forma irregular e que mede: inicia—se em umponto situado no alinhamento predial da referida rua, distante 193,48 metros daAvenida Nadir Aguiar, deste ponto segue pelo alinhamento predial da referida rua, nosentido anti horário e norte magnético, com azimute de 79º llº 47” e distância de73,08 metros até o ponto situado na linha divisória com o lote “K—l" de propriedade daCDHU, deste ponto deflete à esquerda e segue pela referida divisa com azimute 344º07” 30” e distância de 113,02 metros até o ponto situado na linha divisória com a área“F” de propriedade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, reservada para Áreaverde, deste ponto deflete à esquerda e segue pela referida divisa com azimute 259ºIlª 47” e distância de 15,12 metros; deste ponto deflete à esquerda e segue peloazimute 234º 33ª 49” e distância de 28,64 metros; deste ponto vira à direita ainda namesma confrontação com azimute de 258º 06” 10” e distância de 31,92 metros até oponto situado na linha divisória com área “D” de propriedade da CDHU, deste pontodeflete à esquerda e segue pela referida divisa com azimute 169º llª 24” e distância de100,44 metros até o ponto situado no alinhamento predial da Rua Professor Dr. André
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Ricciardi, onde teve início e fim esta descrição perimétrica, encerrando uma área total
de 7.711,14 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº
277.706, avaliada em R$ 1.862.780,09 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil e
setecentos e oitenta reais e nove centavos), conforme informado no Processo
Administrativo nº 02.2016019481-0;

III — Matrícula nº 126.225 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto — SP
Área “D” — Jd, Eugênio Mendes Lopes, Ribeirão Preto
Total mínimo de unidades habitacionais = 192
IMÓVEL: uma área de terras urbana, situada nesta cidade, com frente para a Rua
Professor Dr. Andre Ricciardi, lado par da numeração predial, reservadapara fins
residenciais, denominada área “D”, localizada junto ao Conjunto Habitacional Jardim
Eugênio Mendes Lopes, com a seguinte descrição: inicia-se em um ponto situado no
alinhamento predial da Rua Professor Dr. André Ricciardi, distante 81,45 metros da
Avenida Dra. Nadir Aguiar; deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua
Professor Dr. André Ricciardi, no sentido anti horário e norte magnético com azimute
de 79º Nº 47” e distância de 112,03 metros até atingir o ponto divisório com a área
“C”, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, reservada para fins
residenciais; deste ponto deflete à esquerda e segue pela referida divisa com azimute
349º liº 24” e distância de 100,44 metros até o ponto situado na linha divisória corn a
área “F”, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, reservada para
Área verde, deste ponto deflete à esquerda e segue pela referida divisa com azimute
258º 06, 10” e distância de 112,05 metros, até atingir o ponto divisório com a área
“E”, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, reservada para fins
institucionais; deste ponto deflete à esquerda e segue pela referida divisa com a área
“E” com azimute 169º 11” 24” e distância de 98,30 metros até o ponto situado no
alinhamento predial da Rua Professor Dr. André Ricciardi, onde teve início e tim esta
descrição perime'trica, encerrando uma área total de 11,133,87 metros quadrados,
delimitada pelas Ruas Professor Dr. André Ricciardi, Delloiagono, José Roberto
Rodrigues e Avenida Dra. Nadir Aguiar. Cadastrada na Prefeitura Municipal local sob
nº 503.668, avaliada em R$ 2.689.608,98 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove
mil, seiscentos e oito reais e noventa e oito centavos), conforme informado no
Processo Administrativo nº 02.2016.019483—7;

lV — Matrícula nº 182.739 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto — SP
Área Institucional “T” — Via Norte, Ribeirão Preto
Total minimo de unidades habitacionais = 192
Av.2/40.977. Ribeirão Preto, 5 de março de 1.985:
IMÓVEL: ÁREA lNSTITUCIONAL T: De forma irregular com as seguintes
descrições e confrontações a saber: inicia no ponto 1, conforme projeto, no
alinhamento da Rua José Venancio Pereira Leite, daí segue em linha reta pelo referido
alinhamento numa distância de 121,03 metros com AZ 72º 42” 34” até encontrar o
ponto 2, daí deflete & direita e segue em linha reta numa distância de 40,00 metros com
AZ 162º 42 34” confrontando com um dos lotes 1 e 18 da quadra 42 até encontrar o
ponto 3, daí deflete a direita e segue em arco com raio de 10,00 metros com
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47,12 metros de desenvolvimento confrontando com o balão de retorno da Rua Renato
Sarkis de Martino até encontrar o ponto 4, daí deflete a direita e segue em linha reta
numa distância de 40,00 metros com AZ 162º 42 34” confrontando com um dos lados
dos lotes 1 a 18 da quadra 46 até encontrar o ponto 5, daí deflete a direita e segue em
arco com raio de 10,00 metros com 47,12 metros de desenvolvimento confrontando
com o balão de retorno da Rua Manoel Lucena até encontrar o ponto 6, daí deflete a
direita e segue em linha reta numa distância de 40,00 metros com AZ 162º 42” 34”
confrontando com um dos lados dos lotes 1 e 18 da quadra 51 até encontrar o ponto 7,
daí deflete a direita e segue em linha reta pelo alinhamento da Rua Antônio Augusto
Carvalho numa distância de 120,97 metros com AZ 162º 42” 34” até encontrar o ponto
8, daí deflete a direita e segue em arco com raio de 9,00 metros com 14,16 metros de
desenvolvimento até encontrar o ponto 9, daí segue em linha reta pelo alinhamento da
Rua Érico Veríssimo numa distância de 130,00 metros com AZ 342º 52ª 53” até
encontrar o ponto 10, daí deflete & direita e segue em arco com raio de 9,00 metros
com 14,11 metros de desenvolvimento até encontrar o ponto 1, onde teve início a
presente descrição perfazendo uma área total de 18.476,98 metros quadrados.
Cadastrada na Prefeitura Municipal local sob o nº 500.596, avaliada em R$
1.640.755,82 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e cinco
reais e oitenta e dois centavos), conforme informado no Processo Administrativo nº
02.2017020994-2;

Matrícula nº 182.737 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SP
Área Sistema de Lazer “U” — Via Norte, Ribeirão Preto
Total mínimo de unidades habitacionais=144
Av.2/40.977. Ribeirão Preto, 5 de março de 1.985:
IMÓVEL: SISTEMADE LAZER U: De forma irregular com as seguintes descrições e
confrontações a saber: inicia no ponto 1, conforme projeto, no alinhamento da Rua
Antonio Augusto Carvalho, daí segue em linha reta pelo referido alinhamento numa
distância de 89,03 metros com AZ 72º 42” 34” até encontrar o ponto 2, daí deflete a
direita e segue em linha reta numa distância de 94,00 metros com AZ 162º 42” 34”
confrontando com a área institucional U—l até encontrar o ponto 3, daí deflete a
esquerda e segue em linha reta numa distância de 9,00 metros com AZ 72º 42” 34”
confrontando ainda com a área institucional U-l até encontrar o ponto 4, daí deflete a
direita e segue em arco com raio de 10,00 metros com 31,42 metros de
desenvolvimento confrontando com o balão de retorno da Rua Stella Verginio dos
Santos Simionato até encontrar o ponto 5, daí deflete a direita e segue em linha reta
numa distância de 40,00 metros com AZ 162º 42” 34” confrontando com um dos lados
dos lotes 1 e 13 da quadra 61 até encontrar o ponto 6, daí deflete a direita e segue emlinha reta pelo alinhamento da Rua Guaraciaba da Silva Passos numa distância de
120,97 metros com AZ 252º 42” 34” até encontrar o ponto 7, daí deflete & direita e
segue em arco com raio de 9,00 metros com 14,16 metros de desenvolvimento até
encontrar o ponto 8, daí segue em linha reta pelo alinhamento da Rua Érico Veríssimo
numa distância de 130,00 metros com AZ 342º 52, 53” até encontrar o ponto 9, daí
deflete a direita e segue em arco com raio de 9,00 metros com 14,11 metros de
desenvolvimento até encontrar o ponto 1, onde teve inicio a presente descrição
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perfazendo uma área total de 15.468,98 metros quadrados. Cadastrada na PrefeituraMunicipal local sob o nº 500.593, avaliada em R$ 1.373.645,42 (um milhão, trezentose setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),conforme informado no Processo Administrativo nº 02 2017 020994 2;

VI — Matricula nº 182.738 — 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto — SPÁrea Institucional “V” » Via Norte, Ribeirão PretoTotal mínimo de unidades habitacionais = 192
Av.2/40.977. Ribeirão Preto, 5 de março de 1.985:IMÓVEL: ÁREA INSTITUCIONAL V: De forma irregular com as seguintesdescrições e confrontações a saber: inicia no ponto 1, conforme projeto, noalinhamento da Rua Guaraciaba da Silva Passos, daí segue em linha reta pelo referidoalinhamento numa distância de 121,03 metros com AZ 72º 42” 34” até encontrar oponto 2, daí deflete & direita e segue em linha reta numa distância de 40,00 metros comAZ 162º 42” 34” confrontando com um dos lados dos ictes 1 e 18 da quadra 64 atéencontrar o ponto 3, daí deflete a direita e segue em arco confrontando com o balão deretorno da Rua Fausto de Mello com raio de 10,00 metros com 47,12 metros dedesenvolvimento até encontrar o ponto 4, daí deflete a direita e segue em linha retanuma distância de 40,00 metros com AZ 162º 42 34” confrontando com um dos ladosdos lotes 1 e 18 da quadra 67 até encontrar o ponto 5, daí deflete & direita e segue emarco confrontando com o balão de retorno da Rua Dirceu Pereira de Almeida com raiode 10,00 com 47,12 metros de desenvolvimento até encontrar o ponto 6, daí deflete &direita e segue em linha reta numa distância de 40,00 metros com AZ 162º 42” 34”confrontando com um dos lados dos lotes 1 e 18 da quadra 70 até encontrar o ponto 7,daí deflete a direita e segue em linha reta pelo alinhamento da Rua Olympio Rossinuma distância de 120,97 metros com AZ 252º 42” 34” até encontrar o ponto 8, daídeflete & direita e segue em arco com raio de 9,00 metros com 14,16 metros dedesenvolvimento até encontrar o ponto 9, daí segue em linha reta pelo alinhamento daRua Érico Veríssimo numa distância de 130,00 metros com M 342º 52º 53” atéencontrar o ponto 10, daí deflete a direita e segue em arco com raio de 9,00 metroscom 14,11 metros de desenvolvimento até encontrar o ponto 1, onde teve início apresente descrição perfazendo uma área total de 18.476,98 metros quadrados.Cadastrada na Prefeitura Municipal local sob o nº 500.592, avaliada em R$1.640.755,82 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e cincoreais e oitenta e dois centavos), conforme informado no Processo Administrativo nº02.2017.020994—2;

VII —Matricula nº 140.016 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto — SPÁrea Favela das Mangueiras — Ribeirão Preto
Total mínimo de unidades habitacionais =192IMÓVEL: uma área de terras, situada nesta cidade, de forma irregular, destinada àPraça no loteamento denominado Jardim Piratininga, com as seguintes medidas econfrontações: inicia em um ponto situado no alinhamento predial da Rua Barão de
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Mauá, lado par da numeração, distante 10,05 metros da Rua João Batista Medeiros;deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua Barão de Mauá com azimute 316º10ª 38” na distância de 113,97 metros; deste ponto deflete à direita e segue em linhacurva com raio de 5,65 metros e desenvolvimento de 14,55 metros, na confluência daRua Barão de Mauá com a Praça João Batista Ferreira; deste ponto segue peloalinhamento predial da Praça João Batista Ferreira com azimute 85º 16 54” nadistância de 227, 42 metros, deste ponto deflete à direita e segue em linha curva comraio de 10,15 metros e desenvolvimento de 10,37 metros, na confluência da Praça JoãoBatista Ferreira com a Rua Anália Franco; deste ponto segue pelo alinhamento predialda Rua Anália Franco com azimute 316º 07º 08” na distância de 117,31 metros; desteponto deflete à direita e segue em linha curva com raio de 3,75 metros edesenvolvimento de 8,67 metros na confluência da Rua Anália Franco com a Rua JoãoBatista Medeiros; deste ponto segue pelo alinhamento da Rua João Batista Medeiroscom azimute 83º 15ª 27” na distância de 230,69 metros, deste ponto deflete à direita esegue em linha curva com raio de 10,05 metros e desenvolvimento de 10,05 metros, naconfluência da Rua João Batista Medeiros com a Rua Barão de Mauá, até atingir oponto de partida, perfazendo uma área de 24.000,00 metros quadrados. Cadastrada naPrefeitura Municipal local sob nº 502.112. Avaliada em R$ 4.318.800,00 (quatromilhões, trezentos e dezoito mil e oitocentos reais), conforme informado no ProcessoAdministrativo nº 02.2017.020996—9;

VIII » Matricula nº 112.796 — 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SPÁrea do Ferro Velho “1” — Ribeirão Preto
Total mínimo de unidades habitacionais = 288
IMÓVEL: uma área de terra, situada nesta cidade, de forma irregular, com asseguintes medidas e confrontações: inicia-se em um ponto situado no alinhamentopredial, lado ímpar da numeração da Avenida Eduardo Andrea Matarazzo, distante17,31 metros da Rua Rio Purus; deste ponto segue pelo alinhamento predial daAvenida Eduardo Andrea Matarazzo em curva com desenvolvimento de 192,75metros e raio de 481,75 metros, deste ponto deflete à esquerda com distância de90,68 metros, confrontando com o mesmo; deste ponto deflete à direita com adistância de 20,00 metros pela mesma confrontação; deste ponto deflete à esquerdacom a distância de 43,84 metros confrontando ainda com o mesmo; deste pontodeflete à direita com a distância de 24,95 metros, confrontando ainda com o mesmo;deste ponto deflete à esquerda com a distância de 159,29 metros, confrontando comJosé Carlos Capuzzo; deste ponto deflete à esquerda com a distância de 204,00metros pela divisa da FEPASA S/A; deste ponto deflete à esquerda com a distânciade 285,81 metros, confrontando com Gil Alves Boaventura, até atingir o ponto ondeteve início e tem fim a presente descrição perimétrica que acusou uma área de48.858,12 metros quadrados. Cadastrada na Prefeitura Municipal local sob o nº503.676, avaliada em R$ 8.471.020,84 (oito milhões quatrocentos e setenta e ummil, vinte reais e oitenta e quatro centavos), conforme informado no ProcessoAdministrativo nº 022015024449-1;
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IX - Matrícula nº 99.297 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SP
Área do Ferro Velho “2” — Ribeirão Preto
Total mínimo de unidades habitacionais = 240
IMÓVEL: uma gleba de terras, situada nesta cidade, constituída de parte do lote nº
20, do Núcleo Colonial Antonio Prado, com 18.000 metros quadrados, mais ou
menos, em formato de triângulo com frente para a Estrada de Ferro da Cia.
Mogiana, contendo uma casa, confrontando pela frente com a Estrada de Ferro
Mogiana, nos fundos com o córrego existente e dos lados com sucessores de
Mariano Valentino, Carlos Hermanson e Querino Alves. Cadastrada na Prefeitura
Municipal local sob o nº 503.186, avaliada em R$ 3.816.900,00 (três milhões,
oitocentos e dezesseis mil e novecentos reais), conforme informado no Processo
Administrativo nº 02.2015.024449-1.
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ANEXO II

I — Matrícula nº 123.820 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SP
Área “R” — Via Norte, Ribeirão Preto
Total mínimo de unidades habitacionais = 192
IMÓVEL: área comercial “R”, situada nesta cidade, no Conjunto Habitacional Jardim
Adelino Simioni, de forma irregular, com a seguinte descrição e confrontações: “Inicia
no alinhamento da Avenida Wilken Manoel Neves, daí segue em linha reta pelo
alinhamento da referida avenida numa distância de 121,03 metros com AZ 72º 42”
34”, daí deflete à direita e segue em linha reta numa distância de 40,00 metros com AZ
162º 42ª 34”, confrontando com um dos lados dos lotes 01 e 18 da quadra 29, daí
deHete à direita e segue em arco confrontando com o balão de retorno da Rua
Deolinda Dias de Souza com raio de 10,00 metros com 47,12 metros de
desenvolvimento, daí deflete à direita e segue em linha reta numa distância de 40,00
metros com AZ 162º 42” 34”, confrontando com um dos lados dos lotes 01 e 18 da
quadra 34, daí deflete à direita e segue em arco confrontando com o balão de retorno
da Rua Antônio Lúcio Lourenço Serra com raio de 10,00 metros com 47,12 metros de
desenvolvimento, daí deflete à direita e segue em linha reta numa distância de 40,00
com AZ 162º 42” 34”, confrontando com um dos lados dos lotes 01 a 18 da quadra 38,
daí detlete à direita e segue em linha reta pelo alinhamento da Rua Dr. José Venâncio
Pereira Leite, numa distância de 120,97 metros com AZ 252º 42 34”, daí deflete à
direita e segue em arco com raio de 9,00 metros com 14,16 metros de
desenvolvimento, daí segue em linha reta pelo alinhamento da Rua Erico Veríssimo
numa distância de 130,00 metros com AZ 342” 52” 55”, daí deflete à direita e segue
em arco com raio de 9,00 metros com 14,11 metros de desenvolvimento, até encontrar
o ponto onde teve início a presente descrição, perfazendo uma área total de 18.476,98
metros quadrados. Cadastrada na Prefeitura Municipal local soh o nº 146.736, avaliada
em R$ 5.967.163,73 (cinco milhões novecentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e
três reais e setenta e três centavos), conforme informado no Processo Administrativo
nº 02.2016023768-4.
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ANEXO III

Matrícula nº 159.377 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto — SP
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL “OTÁVIO BARACCHINI” (C.H.Liliana
Tenuto Rossi)
Lote 01 « Quadral4, contendo 13.506,13m2
Total minimo de unidades habitacionais = 160
IMÓVEL: Rua Aparecida Terezinha F. Oliveira, lote nº 01 da quadra nº 14 —

Loteamento Liliana Tenuto Rossi.
DESCRIÇÃO, um terreno urbano, situado neste município, com nente para a rua 01,
constituído do lote nº 01 da quadra nº 14 do loteamento de Interesse Social
denominado Liliana Tenuto Rossi, de forma irregular, medindo 26,52 metros em reta,
mais 11,55 metros em reta, onde deflete ligeiramente à direita e mais 45,01 metros em
reta para a referida rua; 161,31 metros, da frente ao fundo, do lado direito de quem da
rua olha para o lote, confrontando na linha de divisa do loteamento com o lote nº 06;
160,37 metros, da frente ao fundo do lado esquerdo de quem da rua olha para o lote,
confrontando com o Sistema de Lazer da quadra nº. 14; 84,03 metros do fundo,
confrontando com o Sistema de Lazer da quadra nº 14, encerrando uma área total de
13.506,13 metros quadrados, localizado no lado impar da numeração predial e
delimitado pela rua 01, Avenida A (pista direita), rua 15, linha de divisa do loteamento
com os lotes nºs 07 e 06. Cadastrada na Prefeitura Municipal local sob o nº 330.849,
avaliada em R$ 6.550.473,05 (seis milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e
setenta e três reais e cinco centavos), conforme informado no Processo Administrativo
nº 60.0001009/2017 (COHAB-RP);

Matrícula nª. 162.129 — Iº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto » SP
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL “ATÍLIO BENEDINI 1” (Avenida Pio XII
s/n — Solar Boa Vista)
ÁREA 1= 8.182,11mº
Total mínimo de unidades habitacionais = 80
IMÓVEL: Avenida Pio XII, com área total de 8.182,11 metros quadrados.
DESCRIÇÃO: um terreno urbano, situado neste município, com frente para a avenida
Pio XII, de forma irregular, com as seguintes medidas e confrontações: 45,97 metros
de desenvolvimento em curva à esquerda, em arco com raio de 6.912,80 metros de
comprimento, mais 57,77 metros de desenvolvimento, em curva à esquerda, em arco
com raio de 631,93 metros de comprimento, mais 105,45 metros em linha reta, com
azimute de 133º 33” 10” para a referida avenida, mais 14,41 metros de
desenvolvimento em curva com arco de raio de 9,00 metros de comprimento na
esquina da avenida Pio XII com a rua Emilio Moço de Castro (Tunga); 44,30 metros
de comprimento, em linha reta, com azimute de 36º 44ª 11”, da frente ao fundo, do
lado direito de quem da avenida olha para o lote, confrontando com a rua Emílio Moço
de Castro (Tunga); 18,49 metros de comprimento, da frente ao fundo, em linha reta,
com azimute de 185º 34ª 45”, do lado esquerdo de quem da avenida olha para
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o lote, confrontando com a praça Octávio Golfeto, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto; 227,90 metros de comprimento, no fundo, em linha reta,
com azimute de 301º 52” 13”, confrontando com o Sistema de Lazer 13 do Conjunto
Habitacional Solar Boa Vista, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto, encerrando uma área total de 8.182,11 metros quadrados, localizado pelo lado
impar da numeração predial, delimitado pela avenida Pio XII, rua Emílio Moço de
Castro (Tunga), rua Gonçalves de Magalhães e rua Guilherme Bertolucci. Cadastrada
na Prefeitura Municipal local sob o nº 158.035, avaliada em R$ 3.641.038,95 (três
milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trinta e oito reais e noventa e cinco centavos),
conforme informado no Processo Administrativo nº 60.0001009/2017 (COHAB—RP);

III - Matrícula nº 82.606 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SP
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL “ATÍLIO BENEDINI 11” (Avenida Pio XII
s/n — Solar Boa Vista)
ÁREA 2 = 5.473,14mª
Total minimo de unidades habitacionais = 48
IMÓVEL: um terreno urbano situado nesta cidade, com frente para a Avenida Pio XII,
de forma irregular, e que mede 75,00 metros de frente par a referida avenida, do lado
esquerdo de quem da avenida olha, segue uma linha ligeiramente inclinada a esquerda
medindo 49,86 metros, deste ponto deflete a direita e segue uma linha ligeiramente
inclinada a esquerda, medindo 93,67 metros, onde confronta com o conjunto
habitacional Solar Boa Vista, deste ponto segue pelo mesmo alinhamento uma linha
ligeiramente inclinada a direita, medindo 18,00 metros, onde confronta também com o
conjunto habitacional Solar Boa Vista, essas duas últimas linhas fazem o fundo do
imóvel, deste ponto deflete a direita e segue uma linha ligeiramente inclinada a direita,
medindo 51,65 metros, onde confronta com a avenida Patriarca, deste ponto segue
uma linha curva medindo 16,46 metros, encontrando o ponto de partida, encerrando
uma área de 5.473,14 metros quadrados, delimitado pela avenida Pio XII e rua Emílio
Moço de Castro, com a qual faz esquina, Guilherme Bertolucci e avenida Patriarca,
com a qual faz esquina, localizado no lado impar da numeração predial. Cadastrado na
Prefeitura Municipal local sob o nº 158.036, avaliada em R$ 2.435.547,30 (dois
milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta
centavos), conforme informado no Processo Administrativo nº 60.0001009/2017
(COHAB—RP);

IV — Matrícula nº 106.109 — lº Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto — SP
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL “LUCIANA GONÇALVES ENGRACIA
GARCIA” (Jd. Heitor Rigon)
ÁREA Cl — Gleba “B” = 14.217,73mº
Total minimo de unidades habitacionais = 168
IMÓVEL: Uma área de terras urbana, situada nesta cidade, denominada Cl da gleba
B, que tem início no ponto de encontro da linha de divisa da área C2, de propriedade
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da COHAB-RP, reservada para fins industriais e alinhamento predial da Rua José de
Alcântara, do Jardim Heitor Rigon, distante 363,39 metros da cerca de divisa das terras
de Aleixo Fernandes, deste ponto segue por este alinhamento com AZ 257º 16” 07” e
104,39 metros até encontrar a linha de divisa com a área A, de propriedade da
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, reservada para o futuro sistema viário, daí
segue em curva à direita com arco de raio de 9,00 metros de comprimento com 14,13
metros de desenvolvimento até encontrar a mesma divisa, daí segue por essa divisa
com AZ 347º 16 07” e 68,46 metros até encontrar a mesma divisa; daí segue por essa
divisa em curva à direita em arco com raio de 9,00 metros de comprimento com 11,36
metros de desenvolvimento até encontrar a mesma divisa, daí segue por essa divisa em
curva à esquerda em arco de raio de 75,00 metros de comprimento com 79,85 metros
de desenvolvimento até encontrar a mesma divisa, daí segue por essa divisa em curva
à direita em arco de raio de 9,00 metros de comprimento com 12,36 metros de
desenvolvimento até encontrar a mesma divisa, daí segue por essa divisa com AZ de
77º 16ª 07” e 47,52 metros até encontrar a linha de divisa com a área CZ, de
propriedade da COHAB«RP, reservada para fins industriais, daí vira a direita e segue
por essa divisa com AZ 167º 16” 07” com 150 metros até encontrar o ponto de início,
encerrando uma área total de 14.217,73 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura
Municipal local sob o nº 208.713, avaliada em R$ 5.971.446,60 (cinco milhões,
novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta
centavos), conforme informado no Processo Administrativo nº 60.0001009/2017
(COHAB-RP);
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ANEXO IV

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

99 usar?/nun »» num».

Rua Lafaiete. IGO &: .. (IG) 397743700

CERTIDÃOnº. 0385/2018
MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA

Chefe da Divisão de Certidões, microfilmagem e Cobrança — Faz-35
Secretaria da Fazenda Municipal

C E R T I E I C A, atendendo a requerimento de parte.interessadª. IIIfÓI'II'IHnIDS () seguinte:*****$*************$***i$$***$**$*****t$$$$$**$***$
DA DIVISÃODE CONTABILIDADE:A SABER:#****Ó$*$#**$*$**$$*à*ãlm£*****i**$$*

PAGAMENTOS GARANTIDOSPELA PREFEITURANOS CONTRATOS DE
FINANCIAMENTOHABITACIONAL DA COHAB

Data de Fechamento: 31l03l2018
PAGO EM 2013 R$ 15,758.014v69
PAGO EM 2014 R$ 14.081.429,11
PAGO EM 2015 R$ 1747401335
PAGO EM 2016 R$ ”l'/523.431,44
PAGO EM 2017 R$ 301426357
PAGO EM 2018 R$4.520.999,83
TOTAL R$72.672.154,49

LEI COMPLEMENTAR2.151 DE 28/12/2006 —- PREFEITURA COMUGARANTIDORADA
OPERAÇAO DE FINANCIAMENTCI HABITACIONAL DA COHAB

CONTRATOS DE FINANCIAMENTOHABITACIONAL

9228.465—39
0289.329-3 1

COHIPANHIA HABITACIONAL REGIONALDE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ Nº 56.015,16719001—80

Ribeirão Preto 09 de abril de 2013, Assinado Vitório "l“onetto FíIho « Chefe da Divisão de
COIIIGIIIIIÓÍILIC **$i<*****—low(f**>k**>ó<ªdº****VJIV*****i*****$*********mi&à$*$**8**8*&$$*$**
“4:44an***“Mou:Mx***-vz******$m*******Hs*“*****s***s*wàuw*wng**n***
() REFERIDO É VERDADgatuwM“seu“*uwwwwnwaaâaxhnwmà“«Msnnnrnanzu
www“;xuzmuáwwtvawwtuwwuwsnwuwwwuwawmx<wwm*wm-wmnuwwwxw

Ribeirão Preta 09 de abril de 20! 8

VISTO ,/ “NX

l/MAT ** “ELIPE MORETI"! A ARIZNLIQ ON Iª VÉCCI'IIA
Íhefe da Diwsãc de Ce (does, NW . ente do Secretário da
Mícroííhnagem :: Cobrança Fazenda

PMRPCenidãcCohab
Emolumentos: Isentos.
Decreto nº,367 de 26/12/1988
Digitado por: Hugo Berlin , > '

Cºnferido por
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Gomis'sãcdeAvaliaçãa é ma demóveis(CATE), —

Total de variáveis:
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. , , , na
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:; ôE'fiºt
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135sz 5 *
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* Resídúqssituados entr€<Í,96<$_e—,+ 136%); , 95% .
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PrefeituraMummpaíde—R'ªbexraoPreto:
Estado de SãºPauta

Secret—aria de Pianejame to estãoPública
Cerriissâo de Avaãíaçãb Técnica

' lmóve'is(CATI)
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, , Emma deSãoPaulo

Secretatía de Planejamenío e Gestão PúbliCa
Comissão dé Avg“ às) Técnica de imóveis (CATI) _

,

Laudade,Avaliação nº 637/2016 *

_

,

,
ªbria/amis"

' *

'

RESUMO
' '

'LAU'OD ** “., f 7 * “,
AVA—LIM' () ,N &73/2816

Omnia , “x_àaíaçãn daímóvel :
_ _

_

OBJETIVO ** *Avalizxç“ dc imóvel para“kms de verãfxcação de cadastro

, ,,
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__ _[RualªmiDr, ªxnéréRir
"

a
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*
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,
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Í
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' ()?/mois

Kilo do São BmwH I“ audar— JardimMoatehnu CEP Mass-454;
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EstadoaeSão Paulo, —

Secretaria dePlanejamanto e,Gesrç Pú
Comissão de AvaliaçãoTécnica de imóve _(CA'H)

Laudd deAvaêíaç “ 03772013 ,

embates: _

*e
'

_
, ,

Teia! de van
Variáveis «;(iiízadas nomºdem:

,utííizados nomodela

Estatisticas:
* 8435691, *

C édeêat
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Lauadecor:
Sí '“ do,

Ncrmaiidaáedos resíduos:
;Qíãfffhmçã;
Resíduog'sítuadpsentry: me ,+ 1—5 , , ,
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_

*

_
88%
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, 95%

*

,

*

' 180%"
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, ,
, '*_'

_
G

%deouçlieys _

"
_ 'í ' 0.00%
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' Cºmissão de Avaliação Técnica de Imóveis (GAY!)
Secretaria de Pianajamentº e sfãoPúbimá

,

Lauda déAvaliação nª 03812018

Gráfica:. de resíóuosê Regré5são ínearí

Wu,;muqmuw:

,um: max:? mike

Dados Qara& groiegãoãevamres:

Área tomai = 533638—
Diaianciaao peíovatmizania : 15190,—

Scªmr Urbano« A00
KªgªdaM daaº;cªixa/et dggufaríança de 736%

181176185

valor—Uhâàáric

' Minimo (13,40%) = 76,90
' MêdÍOZãSÃQ
._ Máxima (18,31%); 105063

Campq de Arbítrio
. * _RL Máximo; ?SAB
' RLMáximo ='102,12

PlilcaxwoàoSàumnw|: Vancíar _Jmíím xiaskxawCFPMOâª—Mo“
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_EàtaudàssaoPauêcrSecretaria dé Pâanejàmento& GesmoPubficãCºmissãºdgAvaíêaçãcTécnica
Lands déAvªliª-ão nº63312018

Taheia 43,6, 1:31:58 entaçãn 7NBR*14653—2**

móveis (CA“),

, Desk: 'içãb'
*

*_'

avaliando
Carácerízni—ãa dv'imóvef —

_

as vazia/eis analisàdas _'

*

*Adc ; deatuação
9313515013, '

(lua'mldndf:mínima tie
óacínsdemercadº.

sim]; ºndek ' o, 3 fim;, ondefk _v—

, aeminfefiorésâmeta'de, —

'*

número de ,ua _ ,
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_
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*
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— —
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Eªtado de
Secretaria, de Manga nto&GastãºCºmissão dé Avaliação Técnicade Imóveis(em;

Préféítura Mummpai de Ribeirao Preto

Laudo deAvaliaçãonº 039/2818 *

miarmaçõesCompiemémafes;

, Tum và
V

,
T

Estatísticas:

da
Ccaíície dé
Fisher »

GQmodem *

Normalidadeôosresíduos;

ua'desem #15 lc:
sit sabªº «'1 'e + 1545

«.= +

Duth'ersdomoâetoderegressãazr

Quantidadéâe outtª . _

_

O

% de ouk'nersí
_

' '

,
muay. ,

Praça Mm das:“) Baum. H &“wdur—Mrclím Mesmas-=CEP 24085—450
Julie 39774)!vã
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E

almada
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4—5ch
* foi;

ensinadº

*“ 13901 0053 011,04 0095. 05165 000? 6388 8005 3,31
_ , res, a;!)mmus
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' vsetor Urbano =_ 3,00

Comãssão de *Ãvalíaçap Têcriicade Iinóveis (CATI)
*Lauúo deAvatíação nº 038/2018

_

'

Dados 2arara gmíeçãodeyaloresr'

» Área total = 24.000,00
« Distancia aopníovaíorízanteªz 3,00 _

Valnaresda _odâ a íàeídeConfhh *de8QÉÉ_

_ ,valor Unitário ,

. Minimo (12,05%;.-, 353,25
- Médio =,179,95
» Máximo (15,39%) = 208,54

CampodeArbítrlo
*

" RL Mínimo = 15256
. m. Máximo : 206,94
VªlorUnitárió de Tercer)?» ?nârãixAvaliªndº ª— Vu: _?

_

'

% vutpaj:R$, 179,95]
' Vrum“ TómldeTerreno Avaliando—- VTAV

Assim o valoratuaHHataí'dé venda demeicàile [dd regem àvalíando âerát
*,VTA= Ar >;Vntpa

*

,
*

* ' ' *

'VTA=_24.09000 x R$ 17995_

VTA=R$ 4318800,86 (Quatro milhões—, trezentos e dezoitomil e ORÍOCEHÍGS
'xªeais).

Praça Almda'São )?:enm> ] l -1“ andar Jardxm MºsteiroCEPMDE
Fone- 397?933 '
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CºmissãodeAvaliaçãoTéçmcade' imóveis (CAT!)

Laudo deAvaliação nº 04012018
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Préfeitura, Munxcrpalde Ribeirao Preto
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'

Secretaria de Planeja ento, e'Gestão Públiçà
Çqmíssão d_e Avakiaçã Técnica de Imóveis ,(C

,
T'f)

LaudodeAvaliação nº 94013018
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—
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'
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cswcterístiças, do (mau!.
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'
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,
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2 ** Querwidaée míúima ãe, 6 (unganóe& é 3um),)rondef &:
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*

,
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,
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,
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*

*

,nomodek; *

, fezaztetíszicaabonfefêay ' ' *

_

*
* '

,

' pela amor 65mm; _
_

, _

, Exgrapéxaçâo'
' adnirtída *

,
Admiieáa;Hàédé—ãué: &) _m

' '

no admitida, para :$

, miam da 31316:er aula do
mçaam azravés do teste, ?

de Suedecw

mer 53,9 ,

simdjtaneamente,&em ª

máduía ,

5 ' NM?) de signíflcâmzía _

_ am ur
* (somatório d:; vãlni'âas

'
* *

—

, duas caudas) mázxmopam—a
*

'ejelçãc: da nigmesa nuiade, _

— Ladairegresscr (tªsca
' '

manda» ,
—

_

e ' ifícámêa'f
' 5% " _m

,5'
Tókio» nomímm'u no—

' grau?
')

AM dó Sim Bento. 1 )
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Prefeitura Mumcma! de Rib
Estevãode SãºPaulo

Secfeâàriade Planejamento e Gestão Pública
Çomissãode AvaliaçâqTécnica de imóveis(FA?!)

, Dados gara a gmíégãegdé ésteres: _

a Área tºtal : JEDQGSO
— Distancia ªº peão úaínrizanle : 1,50
o Setor Urbano é 3,00

gªga? modª pára Niva!de confiar-ggu_e sovª
*

vaivrunita'rín _

# M$nimb:(43,08%) = JZOJÍ
* Médio & 211105
.: Máximo (73,67%! = 372,56

Campo de ªrbítrio
. R1 mínimo=180,24
- RL Máximo: 24385

& ie:xem» IªgdrímAvaliande— “JumaValor Unitário

Vmpà_=:

VaiarTom! de '!crreuo Avaliandº »M —

Assim. &!»áic ama! ma!demanda _11 «: memado'_do terreno avaíiandó :

' xX'mpa
' *

WTA: ““W.“!06 x R$ l!?35

VTA = R$ 3.(“6960 ª!!!) (Três milhõeg ciumentos
novecentºs fenix)

eÍdwésseis mi»! 'e:

SªmçnAlm (50 Sua Remo ! l- !“ ândàr_J ' ' im Mósiàiro« CE? 14085-455
fm“: » 79779133 *

_ ,



yªgªwoda pgggyiwelde Ceniiançaw—de suas _

. RLMáximo: 199.39

PrefeituraMumcxpal deRibeirao P em
Estadode São Paulo* '

Secretariade P&aneja
Comissão:deAvaliaçãoTé *8'de !móv' s (CATI)

Laudq de*Avàlíação nº

Dadosºaraagrojeçãodyi- valºres: ,
*

'

, _

', _'
' '

' Área total é 48,853.“ ((IsnfórmeMatricula112795)
« Distancia aº pode vàkorãzante : 1,56 ,

'

* Setºr Urbana: 200 —

vaKor Unitárçç
, Minimo (38,54%) = 196,56
1 *Médio = 173,38

*

' Máximo(52,71%) = 13240

Campode Arbítrio
. RL— Mínimoa 147.3?"

Valarfnitãrià, do Tom?“P( '“

Vam; Tom] de Terreno Avaliando«Wifà

Assim <>, valor ema], mm; dc; «end:; de mercado do mºrremavaliandosc
,

V? ); Vmpa _

_

' x'lã53173

VTA=R$ 8471 02084 (Oitºmilhões,quatrocentm e setenta ,e um
mil vinte reaiseoitenta e quatrocentavos). *

_?mçuMu m*) San Hmm;— ) (ª ndur Jadim MustardCEPums—458
* Mm. ,, 3137731133 &

,
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PrefeituraMunlczpal dé Ribeirao Preto
Estado de SãoPaulo

secretaria de Planejamento & GestãaPúblicª
ComiSSâo de AvaliaçãoTécníca de Imóveis (CATI) *

LAUDO DEAVALIACAO9413918
Avenida W _Manoe!Neves,

*

_

Queira&









' Prefeitura Mummpalde RnberraaPréto
' Estªàío de SãoPaulo*

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão deAvaiíaçãqTécnica deImóveis (GATS)

*Laudó deAvaliação nº 04112043“ '

ntafes:

Tom "vàríá'veig;

Tºta: dedada: _

Dados utílizadosno “

Estatísticas:
., »

110 Ébdélo Í
Coefídehicdezcormka & ' Ú '

í
'

— , amam o;
de de: ' '

,
—

* _ *

, _
, 4

,FishermsneéeCOf: '
,

*
'

j
_

—

" * * f **“10
'do moâélo *

' “ ' '

Normatidade dos resíduºs: '

dos r ' *._

Sl
'

entre—«1a e & 1d
sãluadosenàre »

*

e?.»

Resíduos situados entre —1 G _ +

Dutiíers domodela de regressão;

Quahtidade de'amlíevsí ,
_ _

" ', *

_, _g

3% de óutliersz, ,

' “ ' ' ' 0,00%

Pmçu Alm de sa; Bento ! ) — Vander—, Jak—dim Mosteíw— CE? MCTES—450
fime 39779233









_
de.Plànajamenfo

ComissãodeAvaliaçãoTécníc _

[V (303%LUSÃO

&séme Izmd<rpºssui 09 foihaslmpre
assinada

'_ Pium—Almdo—Sào'mmó,IJ tºandar—IardunMasterm
'— « : , ' Iane 3977—9133, _



OHAB - RP. companhiahobªccfoncíregáºnarFMB E$RÃQ PRETO

PROJUR - Procuradoria Jurídica
Requm'eme

D. Téc— Diretoria Técnica
1869116??ch

ÁREAS DE FROPRIEDADE DA
COHAB/RP.

Objeto

LAUDO TÉCNICO AVALIATÓRIO
DE BENSIMOVEIS

AVENIDA13 DE mmo, 157 _ cep 34090470 . FONE uma 3968—8296 « mer—::Mo PRETO - SP —CNPJ 55,0153e7rcoowo ?í'



GHAB - RP! . companhiahabnmionotfegbncxRIBEIRÃO PRETC)

RESUMO DA AVALIACAO:
Processo: PRO 60 0001089/2017

DiretoriaTécnica

Requerente: Presidência

Requerida: DiretoriaTécnica

Objetiva: Determinaçãodo justo valºr de mercado de imóveis tipo
áreas urbanizadas.

Metodolºgia: Método ComparativoDireto de Dados de Mercado.
Tratamento dos Dados:

Especificaçãº:

Valor da Avaiiação:

1. Área “R”; —— 18,47698mº —

Tratªmento Científico»— InferênciaEstatística

Grau de Fundamentaçãº; IH
Grau de Precisão: II

jd. Adelino Simiºni: = R$ 6.286.422,91

AVENIDA13 DE MMO, 157 » CEP 14090—270 — FONE Om'lâ 3968—â206 » RIBEIRÃOPRETO ,, SF — CNPJ 56,015357/0001—80







OHAB . RP' ccmpcnnianabnccioncâ (eçiúnaíRÍEEÍRÃO PRETO

— Valor Unitária do TerrenºAvaliandº —— Vala
Vaíor rnª = 22,1649 * Amostra (terreno) mº _“ 0,1235

Variáveis Mínima Máxima Avaliando
Descrição dº terreno (mª) 368,00 677,00 485,09

,

Estimativa Intervalo de Conjiançade 80%
“ Inferior Centrmf Sigoeriar

Moda 268,51 336,18 « 420,89
Mediana 322,37 411,97 501,57
Média 364,27 456,02 547,77

Estimativa CampodeArbz'm'o —

,

, Inferior
_
Central Superior

Moda 285,75 ' 336 18 386,60
Mediana 350,17

'

41 3,97 473,76
Média

.

387,62 456,02 524,42

__ ,;AVENIDA13 DE MAIO, 157 - CEP 14090—270 - FONE DXX'ÍG 3563—8200 * RÍÉEÍRÃOPRETO » SP » CNPJ 56,015,T67/0001-80 '



OHAB - RP
cmpcmmomaradona fegíoncá
RIBEiRÃG PRETO

<$. CONCLUSAO:

Para os imóveis avaliamºs após as pesquisas neceãsárias & os cálculos apropriados
fundamentados na NBR—14.653—2 &: a metodologia demonstrada no corpo deste
Laudº Técnicº avaliatório, concluímag que:

Os imóveis de propriedades da COHABKRP, objetos cio Processo Administrativo
PROC. 60 0001099201? « Diretoria Técnica, localizados em diversas regiões da
cidade de Ribeirãe Preto., cºnforme demonstrado e discriminados no “Quadro
Resumo —— Descrição dos imóveis “Avaliadºs”, tem seus vaíores unitários dentrº da
estimativa mediana com o intervalo de confiança de 80%, compreendida na faixa ée
R$ 322,37 a R$ 501,57 por metro quadradó de área tem, em função de suas
características topográãcas e de localização, já com & arredondamento em
conformidade cºm & Aâínea “a” do item 7.7.1 da NBR 14.653—1, para alienação “&
vista”, e': com referência ao mês de Março de 201%

EngÉ—qªàuldfesá :" Lahate
Respºnsáve! Técníco
CREMSP nº 060. 190, pas—a



RP
tegond
ETO

GHÃB -' cmponhêcz habãccioncrRIBEãRÃO PR

23383

É

453“

”543,

mw“

4

Iii!“

T
_

L

nfl

»

N&ªâª

um_ ,

”máx“

238

.

Sªmºs—325333

«gºt

u.?»âERw—B?

sºam

&

”ªngu

oããáã

%
EEB?

SÁ

nãº

“Emm—

29$ã

Ézmêzss

05983

.on

escªmª

même—

mom

035me

«

08.53“

9339

FONE OXX'IE $$$—8200 « RIBEKRÃO PRETO - SP " CNPJ 56.015.16710001-80
CEP 14093270AVENIDA13 DE MMO. 157
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ANEXO III *













ccmpmhkamagma mmm,
RiaE!RÃQ PRETO

PRDJUR—Procuradorià Jurídica
Requerente

D. T'éw Diretoria Técnica ,,
,

, Requerida,

AREASDEPROPRIEDADE na ' “ '

COHAB/RP. *

"

Gb,/em

LAUDOTECNICG AVALIATÓRIO: i

DEBE/VSiMOVE!S* —

AVENIDA is osmm, 157 . CEP «meo—270 » FONE uma sasauézâé, Rxaayéoxo'r—RETD - à? -,éNPJ5sLmS,—1s7mmv—aó







OHAB
cmpmhhndaccmoz 'redondRISE !RÃÓ PRET—“C?

?ara tantº, foram malizadas pesquisas nas—regiões , bjetwandoo Xeva'mamcmoda
eicmcxxms comparativos, ou seja,,de imóvei ,

imilares à venda, namesma região ,

geoecouômíca na qual se localiza :) iméch ,objeto da_ gvaíiaç—ão visando a_

detenninaçâodos valores de. mercado

3. ?ESQÚIÉÁ DE VALORESETRATAMENTG no; “mes:

3,1 Panamª Pesquisa:
"

_ _ ,
,

,

' *

_, _

”_

A pesquisa desya'mes foi cfe'mada nóperíodçdc Março/ZMK

3.2 TratamentºdeDadas:

Para () prasante caso, fºi utilizado º “'Fratamemo
' ' * nlorme itcm 831I da

ABNT NE—R iii—«553522011 « Ava ação de km 19 os,_com aplicaçãº _da
ínfe;ência Estatísúca (RegressãoMúhipla) através do programaSISDEA

Fmam cºletados Sí) elementºs na regxão ircunvizinhaz do imóvel avaliandó; dºs

quais 49 foram uiiâízaáos no modeíg&; inferência para detelminaçâg _à'nfvaiarde ,

mamadº do imóvel

* Foi admitido quç,pudessem ter infíuéncíanºs preços,,unít'rm do imovel—(vaíºr/mz _—_

, Variável Dependente) as, acalma—:swraaterisxicag (r_axr
varié'»

, Vaicr R—ugitário: ,vatiáyel ,dependente
'— ,vàio: dor mê, 'do “imã—vc] ,em; 7

pcsíwiSas de mermão;
'

_

' '

Lºcalização: variável quamitaliva) diminuindo oª valor unííário Quanto

maior a distância ampola valorizame; '
' *

?ogografiá: variável quantitativa para diferenciar o valor unitário 'em ,

razão dos dzçl'xVCS/pcliw;dos diversos plcqiemgs amommisg
*

,

_

,Jivmxo». vs DE imo. 157 » CEM—«www-FORÉOxx15 seas-5266 > Rwaezaªiçrkerc psp, éupasspiawmoóá-ao
“



%ememmnvxéâqcbtxd :,eçjonci
RIBESRÃO PRETO_

ValarUnitária dó TerrenoAvalmnâ'oVaia
Valçr mº—" 22 1649 * Amosga (ter:én<>_)_mfAQ_1_235

Variâveis—
**

Mínima *_ , Máxima ] Avalfaáâó *

,,

Descríçâoêoterrem(mº) 57700 368,60,
*' 455,59,

*Eséímcrzfívn * Imarmlorle Sonftmça(_:Íe30%
*

*

Ímªaríar
_

' “Cent“?!
* Snperwrf

*

Moda 268,51 'f33618 '
,

Mediana”
'

3:27._,37
* 417,97— ' 501,57 ?

Média
' ' 35427 — 455,57, 547,77

*

Esfimm'íva CampodeArbfrrío
'*

;Ifgferior Central ' ,* Saperíar *_

Moda 25575
'

' 336,18 v " 38550
' Mediana ' 356 *17

_

,,411*,'97Í
**

Média ,_ 387,62 456,02 _,

'

memo/x 13 os MAIO, 157 . CEP 54055-275FONÉ'DXMG 3968.5sz JRIEEXRÃO P_REÍQ—sp —- CNPJ 55015 15770565 ao





_
cmpçnnki napauçbna'mmd
RIBETRÃD PRETO

_Spâânáaê

_

35

53

ªn>,

232

5.3.

,

_

»

,»:

,

S.,—235%

na.

_

3.3

_

5.5

.au—af,

eªe—asia,

835%?

_

_

_

,
_

555

20.35

Aquin?

251

,

Sªis:

cªcªo

.uma

_

_

,

_

_

»

a

_

megªn—&

Mªmã.

mov

cmgªm

:

05:me

9336

157 "CEP MG?-Dªni“ FONE Oxxiô 3958—3200— RÍBEÃRÃO PRETO ª—SP-CN'9375$.015.18?IQ001-80
AVENIDA13 DE MAIO,,







?mfeêâwa Municãpal de Ribeirãº Praia:;
Estaria) de Sãº Pauta

gaúreãaria de ?saªegamenw & Gesião Púbêãca
Camisâãa de Ávaíiação Técnica de ªmáveis (813353)



âªrafeãmra Municipaí dê Ribeirãº ?rete
Estado ãe São Pavão

Secretaría de Planejamentoe Gestão Púbíica
*Comissão de Avaliação Técnica de imóveis (CAT?)

Latvia ãe Avaíêação nº, cá;-723%“

A&riUZBÉS

Nº 64573—613

* Avaâãação de imóveã

Avaiíaçãn cia área para fms aiienaçãofHES/CAIXA/FG

CompanhiaHabita-crêem? Regional ée Ribeirão fºrem * (%%%&—Iªi?

Rua 1 (ªim Liíiana "fc—num Roxsi)
”333&& :CompanhiaHabitaciºnal Regicnai && Ribeirãº Mem 6:02“?

* _“. CÉVÍE CARLOS HENRIQUE SELVA (“Rf-IA ,; 595; 39343;

Arg. Urb. JOSÉANTONEOLANCHOTE m _ a ; gm;

Eng. Givi; JORGE A. ?ELLEGRENZ ARMENK) cam 5%;?

R$ ?.7éíí.ãí?6,35 (Sete milhões e setecentºs & qaarsaâa « em; mãº, ;

, came & safenª :: seis reais & iriam e cima amavam ;

*
*

afim,/18

ªs

a ª“
&“ g

Praça Aêm do São Bam), '; 1 -— &“ zméaw- javdim Mosteiro ,“ CEP 14085—450 ,? ty !, ,
É É

Zºom-: — 3977—953 - Fax 3977 % 41



ªg?ªrgfaêwra Municipai ae Ribeirãº Pretº
Estadº de Sãº Pauta

Secretaria ée Pianeíamento& &estâo Púbiica
Camissâo de Avaiíação Técnica de imóveis (CAT!)

Laudº ée Avaêiação nª. né?/72613

É ' 0355338
Gª çmseme Lauda ãe Avaiíação nº“. 047/2918 é referente ao:

TMA, ,“ '; ,

ROSSE
13—12

Companhia Hai; cional Regional de Ribeirão Prem »—

:Í àvaíiaeãe da área para fins aiienaçãoiHíS/CAIXAWG '

PraçaMe da São Banas, % í «» “gº andar — 33
Fone » 3977-963 - Fax 3977 9% 42





Prefaãmm Municipal de Ribeirãa Pretº
Estado de são Paulº

secretaria de Pianejamento e Gestãa Pública
Camissãode Avaiiação Técnica de [móveis (CAT?)

Laudo de Avaiãaçãº nº, (547123318

ãAveíãnO Fama % IGBSOOÃ

;sonfzm ?auãísta "ESTRADA mamã?) « somam 15130073

mané%Banfímera/ínhos
íCândãdo Penínsri ?Vêa Anhanguera

:

(Ch ?adrc Cºr-reade Carvana '
%

%Eiorestan Fernandes yãstrads Antônia MugnaztoMarincek

ÍKBUATEM? ªim/aARNALDOVXCTAUANO ';

jxp anga ÉAV. EDUARDO ANDREAAÃATARAZZO ;

Ja' Heitor Rigon" ãAvenãda EduarógÃndréia Matarazzo ;

539 HEUOR RtGON ÉRQDOWA A?.EXANDRE BALBO

,
%*?BTOR MGGN RODOWAALEXANiBRE BALEO Í

L Heíenã ÉRUA THOMAZDE CARVALHO *

OLHOS EAGLE-. LAV PROHOAO FÉUZA %

1 ?eimeTravassos ?Av. MARIA 53535315 CONDENA

im Saêgaâs Fííhe ÉSTRADA DAS PALMEKRAS %

7 *

&aàgeóo ?íêhe RODOVEA cmgam PORTWAR! ª

são josé
“'

;;w MARGWAUCSÉ MONTEFELTRO ªª

gd S&a josé
“ LW MARGiNhLíOSÉ MONTEFELTRO %

:Mameê Penna RodoviaAnhanguera

Pq dasAndofín'nas
ª
ODOWA ALEXANDRE BALBO

fªq Riãeêrão Preto V, LUZITANA

Em Ribeirão mm v. PATRâARCA

'Pq São Sebastião âmeníca OrWaiter Belâan

Recantº Río Parcão odavía Anhanguera

ªmavam, ABRAÃCAssm
ÉÉOÉÉÚÉÃÃÉÉAM ASSÉS

'

Cªsarão/Serrana àRaâgzx/ia Abrão Assad
WV

“
_ mma ªgua ªdo ,

%SebasiggoDutra Olivera—Ó,)M
W “ ”

& sãméiãa gw, se CAFÉ E

a Virgínia

;,
& Vírgãnía me Abílio Sampaio

%VêãaVirgínia ªvenida bandeísames
í

Raãatéyío E&tatãstica — Regressãº Linear
Dadas gaara & Qmiecão de vaiares

Praça Aim do São Bento, % t — lª' anáar Jardim Mosteiro —— CEP 14085—450

Fong - 3977-9533 - Fax 3977 914i



Prefaêwra imunicípai de Ribeirãº Pretº
Estado de são Panic)

Secretaría de Planejamentº e Gestão Pâbãica
Cºmissão de AvaliaçãºTécnica de imóveis (CAT!)

Laudº de Avaâíaçãe nº. 04752018

4
Variávais utiãizadas no modelo: 4
Taxa: de dados: 32
Dadas utilizados no mºdeio: 21

Z) gataíístícaaz

: w “
9,7170828 ] 0,7170828Cosªc me Ge correlaçã

Ccs-íícãente fig desarmãnsção: 0,5142077
Fisher — Sªeáecor: 6,00

0,02Signífxcânda do medeão (%):

? “; %*àarmaãíáaêe (ªos resíãuas:

c e + 16 58% 51%

Resíduos sãtuaàos entre L 645 & + 1,640 90% 95%

Rasíduas sãzuados entre -l,966 & + 1,965 95% 109%

à) Outêíers da madeis de regressão:

Quantidada de outê%e:'s: O

% de outííers: 8,00%

Aaáãíse da varãâncêa:&.

i,)

txphcada
'

593779314 3 197926438 5393
ãeão Expâícadâ 550965592 17 323939121
“fora; 2154746906 20

É) Equaçãºde regressãº ? Fançãa estimativa (moda, mediana e média):

Vam aníâán : +3484,4£3258 *2913969793 * in (Área totai) +18A4282585 * Dístancêa as mão vaãorizame
SetsrUrbano

9) Tªstes de Híçóâeses:

Praça Alto do São Bsmo, 11 _., 'Aº andar -« Jardim Mosteiro — CEP 14085450
Fºne — 3971933 - Fax 3977 91 42



Prafeêtura Municipal de Ribeirãº Pretº
Estado (ie São Pallk)

Secretaria de Planafamento& Gestãº Púbiãea
Comisªão de Ávatiação Téçníca de Imóveis iCATQ

Laudo de Avaãiação nº,Gamma

Área totaí
Distancia ao
Sata umano
Vaêor uníâárãc

io vaiorizante

H)) CorreãaçõesFaciais:

, ª * . ».r ,
' ; .

; Dãsmncãa235 pois vaisrizante 43,22 0,00;
5%05 Urbanº 43,20 5,45 '

Vaíor unitário 0,55 9,62

Setor (Smam; 0,86
Vaior unãtário 0,37

Comsxeta quanto as Adoção exe situe-çãº

ãe mercado informações reãativas
& todos os dados e

variáveis analisados na
modêãagem, com foto

& caraccerístécas
confezídas peão autor

do êauéo

informações retatãvas
a todos os dados e

variáveis analisados na
modeiagem

J. Cafaczerízaçãcdo imóveà Completaqu o a
%

avaãéendo todas as variáveis varãáveãs utãíãzadas nc paraêígma
: analisadas modem

2 Qízanííêdãfiêmínima de * GIM—1), Chªde &; éfo [ i l +i),óhde_:ké'o 3 (hl), ande k % c

dades de mel/cada, **íxmem'de vànayeis
' de variáveês _

* númerº de vafiáueig
efetivamente utíiãzados l

, xªãéàªâàtégÃ,
*

, in ,
fp,

, _
entes—,,

_,
énáependemes

3 ãcêem'xíâcação dos dados Apresentaçãº de Apresentação ãe Apresentação de
ínformaçõês remix/as
aus dadas e variáveis

efetivamente
utilizadosas modem

Praça Ako s?o São Bento: 1 1 — aº andar » Zan-dêm Mogteiro —» CEP 24085450
Fºne « 3977-9í33 » Fax 3977 9% iii





Pfefaâmra Munícipaã de Ribeirãº Preta
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Cºmissãº de Avaliação Técnica de Imóveis (GATS)

Lauda cie Avaiíaçãn nº,Mamãs

Gráfica cie ªderência — Regressão Línaar

wºe _,
4

;
» : &

Estísmáo

sim 546 sãº em me BÉS gas
Úbsarvada

Gráfico de resíduºs « Regressão Linear

Resêúucrs Regressão

G,5“B"“"'*'ª'“'“'f*““'"“Í“'º"ªfª“"à*5'““"/""'ªm, ]

Resíduoa

,?
N'

zw zéa 3% 359 493 455 539 são em; 55% 713% ?a:
wise/orªs estimados

PraçaMw do São Beam, ãi -- ãº andar » jardim Moseeiro -— CEP (4085-450 53!anFIL: « “9??—91Í'Í — "3x Tº?? 93 41,rf) _) DW [' 3 fºi?
,

(,( aw—



ªreiªeãmra Municipal? de Ribeirãº Prem
Estadº de São Peak)

sacra—taria de Ptanejamgnta& Gestãº Púbiica
Semissão de Avaliação Técnica de Imóveis (C&T?)

Lauda de Avaiíaçãc nº. 64732918

«Áreª “tem? = 13.505,13
» Dígtancêa ao poh) vaàorêzante = 6,65
» Setor Urbano : 2,00
# Baírío = LÍLZANA TENUTO

» Enderêço : RUA 1

Valores da Mºda nara Nível de Confianra ãe 88%

Waêcr íjfaãtárEo
«» Mínima (13,64%) = 573,16
» Médio : 659,14
» Máximo (13,04%) = 745,12

.

“Wi Vaga = R$ 573,36!mº

VTI—'».= Ai >: Vuâpa

VM = R$ 7.741.176,35 (Sete milhões e setecentos e quarenta e um míi, centº & Sªmmy; &» ses
“Mªis & írima & eines) centavos)

IV » CÚNCLUSÃG

O vaãor de imóvel avaiâanâa, em abriª. ãe 2918, ée propriedade de Campanhã Habimcéc
Regiónaê de Ribeârãz) iªra» « COHAB—RP Zocaãízado m subsetor Oeste/04 . em Ribeira) ªreia
de R$ ?.7413'7ií35 (Sete miíhões & setecentos e qnarenta &: um mil, cento e setenta e seis reinês

e iriam e cincº centavºs )

Praça Mto do São Bentº» ! & « Eº andar —— jardim Mosteiro — CEP 14085—450 !*“

Rana — 3977—9333 « ?ax 3977 9! M



??efeêàura Munícipai de Ribeirãa Pmto
Estado de ãâo Pavão

Secretaria de Planejamentº e Gestão Púbiica
Cºmissão de Avaãiação Técnica de imóveis (GATS)

Laudo «ie Avaiiação nº. 34153618

ENÇERRAMENTO
O presente: íaudo possui & ? falhas impressas de um só iado, todas mbácadas & & &ítima damda ::

assinada.

Ribaifãu Prªto. 13 dc abri? tic 2638»

Cºmissão de Avaíiaçâo 'E'écnãca de Imóveis da Prefeitura[ylunicipai deRibeira; Prem.
(MM/ªª ff ._.

,
ÃWW'ÍÍ—â—W

Eng. Civil CARLOS'ÉENRÉUE Simª .cm—zA nu somegm

.,.v ' «—

%%%&/a PEI—LLEGRENI ARMBNEO - («um sae: 733557”

,.m
*

É

:,z €«««««««

&

(
7

e.“ ªs, “' <, 3

Aug. Urb. 10333 ANTÓNZOLANCHQ'H.m; A s 594 ; _?

!

Praça Aim do São Banu H « Iº andar - jardím Mosteiro « CEP 14085-456 3 É j'; ?

Fanc«39?7—9133 »Fax 3977 91 41
'



?reíºéãtum Municipaí de Ribeirão Fºram
Estado && Sãº Paulo

Sesmªria da Pianeiamento e Gestão Pública
Cºmissãºde àvaâíaçãoYécnica de ªmáveis (CA?!)



RESUMO

Esiaâo de sãº Fangio
?mêàêmra %uníaipaã ªia Ribeirª»Wata

Seg:?eâarãada Planeiamento & Gestão Púbiíca
Comissãade Avaãiaçãº Técnica de ímóvais (CAT?)

Lado de Avaiãaçãn nº. 646126318

Abriíf'lêíâ

'

Nº 9453313

Avaliaçãa de ãmóveí

Avaliação da áma para fins aiiemçãoiHíS/CAÍXNFGTS

Campanhia â—íabiiacíenaí Regiona! ãe ãibeirãa tªm—ao » CGH/XR$?

AvenidaPão XB

PREFÉÉTURA MUNIC1?AL DE RIEEÉRÃO PRE'ÉÚ

Eng, «Câvii CARLOÉ HENRÉQUE SILVA may—w r." 506 Z 3930 € &

Ar . Urb, JOSE?ANTONIO LANCHO'?!
,

Eng Civil JORGEA. PELLEGRINÍ ARMEBÉIG

R$ 3.964.559,56 (Três miãhões e nºvecentºs & sessenta & quam: mà
qainhentox & cínqxzenàa e nove mais e cinquenta cem—was) %

ÉBXGªJêS

Í ,,

PraçaAlm do São Bento 'a à iº & fiar —» íaz'dím Moszeím «« CEP 34G85—450

49333 — R&S—97793 &
< ,“ ía. .,É

www.?
» ,; àiW“*









?Têfêímm Mankiw! de Ribeirãº Prem
Estacio de Sãº Pagão

Secretaria ãe PlaneSamenm & Gestão Púbiíca
Cºmissão de Avaiiaçãc Técnica cie %móveis (CAR)

Laudº de àvaãiaçãonº. 3465012

Eprcada
' ' ' '

1389254565 694627333 17,431

Não Expezcada 1036119719 26 39856358

rota; 2á2537438à 28

&) Eguaçãc ée regressãs] Função esí'imativa kimoda, mediana & méáía):
%Vaior unêtárzo : 4621821463? +843206,971 / Área tota? 5637619101* mstencãa ao paio valorizante %

9) Testes de H eses:

Área mtaí
Distancia ao (<> vaisrãzante
Valor unitário
18) Cor eiações Parciaiy

1 Caracterização s“:) ãmóveê Compãeza quanto & Compleia quanto às Accçãºde atuação
avaâiando todas as variáveis variáveis utâéízadasm paradigma ,

modelº
1

2 Quantidade ménãmade
_

_
, hihºndéké—o " 3 Gal), anda ª» é &

,

zii
'

dados de marcado, ra» em, de, [3113255 Émeródefvarâáveis númem dê var? *s

efeiívamente utiXízados 'f_
_ ináega Mentes '?

,

* “Í dependentes _

, independentes '—

ª 3 édentãíâcação dos dados Apresentação de Aprêseniaçãe de Apresentação de

de mercado ínícimaçõês re! tivas ãnformações reíatãvas informações rsíazãvas
3 mãos os dacãcs & a todos os dados e aos dados & variáveâs

Vârãáveis anaâãsadoa na variáveis aaaíêsaâss na eíet ente
*

modeãagem, com fato medeâagem utiéizades na modem %

e características
confeáa'as peão autor

do laudo :

,
4 E trapoiação Nãà—àêyªàitêda Aámítida,áesde que: ª É

É
'

&

a). as meéãéas das

,

cafacrerêsàícas da

à
, ,

,
___cargcrerísgíças'dc

, ,
$móveê avelãando não Í

í, ,
'

,
aliánde nãº ' Sejam superiores a mui

; ,
_sejamasuperãmeà & ' % ár; ?Zmiize amostra? ª

Praça Aka) do São 86910, 3“: — ãº andar « iardêm Mosteiro —- CE? MMS—456

?one -— 3977-933 — Faz—: 397”! 93 41



?rafaãmm ãêusxicãpaª ãe Ribeirãº Prem
Estaciº tie São Pauãa

Secretaria de Planejamentc & Gestãº Pública
Camissãs de Avaliação Técnica de lmóvaís (CATI?

Laudo de àvalâaçãonº. 04612838

superior, nem ? É

_csÍ
.
_péríor,

'

_ inferiores à metade cmg &

*

_, nemínfe'riorésà limite amosàraã Í; É

»métadegdo íím'ête
' inferior; à:) & vaia? Í %

_ amaram oab) :) estimado não i:
É

*vàãar ésti o não ultfapasse 20 % da É

,
_
'ulytrapasse 3%, do vam Cªiculado no É

valer—'catcjuíádeí—no'
' limite cia fronteira

' í 'Simête da irºnizª—fa _

amostral,, para as É if

.»

amªva), pára 3 reíefídas varíáveãs, ée ? g

%
:referida—vár'xávei per si e 3 É

ª
, —

ª
*

»

'
, simuâãaneamente,& ª É

. _

* em móduâo
"

5 Nívea de significância
' . , meg, —

,
38%

ísomazórêo de valºr das '
'
'

*

: '

:
duas caudas) máximo

»,

; para a rejeiçãº da
Í hipótese mia de cªda

É

% regressar (tesâe bãcauda!)
,

,

ª“ & vae! de sãgnífícâncàa
'

3% 5% ;

máximo admitido para a
'

' ' “ '
É

;egeiçãa da hipótese nuia
=

; de mocªeâo através do
;

% teste F de Snedecor A

Gráªr'ím de Aderêmãa « âegrassão ªmar

”8,3338-

142%

31,533! .l_..... « “.

':ÚQQ“

3864

?.

stêímda

sm m 35% %% um mm 3.7.9.2

Oªservaãa



%ªrefêíâura Manígipaí de Ribeirãº» fºrem
Eâtaáe de São Fama

&&cvetazãa de Píaneiamenm& Gestãº Púbíica
Cemissãa ãe &vaíiaçâo Técnica de imóveis 33%?!)

Laudo de Avahação nº. 54622613

Gráfãm de resíduos — Regressão Línea?

&esíduos Regrassão

«x

&? uu

R

e'aêxíuas

:“D
F

sés— 2% 3% as 5% aan ?êO séc %*
Vaiores estímaóos

381305 gera & QYGÍECaD vaioresz

área total = 382,13
& Distancia ao pato vaãorãzante : 3,30
« Enaereçs : Av Pio )(âã

* Bairrº : PQ R&BEIRÃO PRETO

Vaiares da Mºda bara Niue—% de Ccnííanca de 80%

Wales Unitário
e Minimº (15,13%; = 411,25
& Médio = &&!!54

ª Máxima 13533933 : 557,83

V&ígsa = R$ 484,54? mª

VTÁ * &? x “fuma
WEA—= 8382313 x R$ 484,54

eVTA = R$ 33%,55959 (Tras milhões & naveeantfss e seasenta e quake mil., quiahcams ;—

cinquema e nove reais e cânquema ecnâavus)

Praça Mtº de São Bento. 11 — ”aº andar — jardimMostaãro » CEP 34885—455)
[_ g 59

“me — ???-9333 — Fax 3977 93:31
ª
,



Wafáiâum Manicipaâ (ªê Ribeirão Pretº
Estado dde São Fama

Secreàaría da Pianejamenta e Gestãº Pública
Cºmissão de Avaliaçãa Técnica de Imóveis (CA“;%%

Laudo ãe Avaiíação nº.Mªgma

EV - CÚNCãZUSÃO

ªO vaic! são êmóve? avaiianàe, em abrª ée 263 & de propriedade de Companhia : .

Regãonaí de Ribeirão Prem — COHAERP Eocaíizado no subsetor065513504 _ em Ribeiraº Rºam. &

de R$ 3364559553 (Tres miihões e navecentos e sessenta e quatromil, quinhentºs
e cixaqazemxa

& nºve. yeaís & cinquenm eautavos)

V — ENÇERRAMENTÚ

O presenta tância possui 10 íoíhas ímprassas ãe um só Mãe:. iodas rubricadas& & áitima (Mafia &

assinaêa.
1Ribeirão ?reta 13 de abri 4a mªs;

Cºmissãº ée Avaííaçãe 'Éécnicaãe imóveis da PrefeimmMunicipaã de Ribeirãº Praia
“('”—""“”"?

MWM?" ,

; »“,

E à. ? íífLEGRíNI ARMEMO - em n« 5053mapa

ºcm-_

Arq. Ud). 30%ANTONÉOLAch—ãmí « cm nº A 3 594 : :;
.!
_;

Praça Alto do Sãº Benito“ & à — ãº andar »— jardim Mosteirº —- CEP %4385-450 9 rªg

Fºne » 3977—9133 « Fax 3977 91 M



?fefeãmra Municipal de Ribeirãº Praia
Estadº (se Sâe Paulo

&&czªetarêa de Pianejamenm e Gestão Púhêisa
Cºmissão de Avaãiaçâe Técnica de imóveis QCA???



?reâeímra Sªâunicipai de Ribeirãa ªfetª
Estado de Sãº Pauão

sacyetarêa de Planejamentoe (Best"ãca P&biica

Cºmissão de Avalêação Técnica de amáveis gema;

Lauda && &vatiaçãa aº. waza???)

Eng Cêvií cams HENRíQUESILVA w.“,

Arq. um sosâ ANTÓNÍO LANCE—ion

Eng CM“; JORGE A. PELLÉGREN! [amarem &
"

3325, 2.6533'7933 (Dois milhões e seiscentºs e eimgmm 9 am; miª,

novecentºs & setenta e nºve reais & mºv-cmg e tres Cântavuai

Ab'riifzºw

REÉUMG

,

" Nº 94325313

_

[_
Avaíãaçãa de imóvel

i

* . Avaliação da áreapara fans. aíienaçãQ/Bí3/CTASXNR';33

,:
'

'_
" Companhãa Habãíacítmal chionaã de Rãbárâa Pretta ãlxíbíê; &

Í
_,

V

Avanida Pio X;;

g
*

PãEFEÉTURA MUNICÍPAL DE RIBEÍRÃO íºíà'íªl'í'í)

?A?

Cª,/Mí? &

?raça Mm éo São Banu), N , Eº andar Xaréãm Mosteiro « CE? 34085—458
__

"Fºnt « 3977-9333 « Fax 397? Qi &?
'“



ãªªrefêâmra Municipal da Ribeirãº Prem
Estado de São Pauio

âecretaría de Planejamentº & Gestãa Púbãíca
Cºmissão de Avaiíação Técníaa ée imóveis gama)

Lauda de Avaªãação nº. Úáãâôâã

&,Rªgazzi] ]
' % «C)-ã)!

5 Avenida3:10 Xíí

OESTE

do; :x

Cºmpanhia Habitacional Regional de Ribeirãº Prem -- C€.)HAB-RP

: Avaliaºão da área para fins alienação/max?AiXA/Fiírs

'ª ª'faêzzsm

:zsãcíp-c—â,Pente: Cuàcrgx à3ií34í20ãíà

Lim Mosteiro — CEP 34685—450







?refâãmmMuniaípaã de Ribeirãº Prem
Esàadn de Sãº Panic

Secrataría de P&anejamento& Gestãº Púbiica
Camãssão ée Avaliação Técnica de imóveis iSATi)

Laudo de Avatiaçãe nº.magma

Y; Anáiãse cia aiarãârtcía:
Lx " & ' “:“ '>'? &' & ' ' x <, ., “' , >.

«

K “
a'

& ª: > A ,
' ' é .)

'
,

' já»? na »& *
>.»

1389251ã£65
3036319319
24253?ª,385

Equaçãº de regressão ] Função esíimatíva
(maâa,

%Vaéof unitáno : +523,9214637+843266£=71 ! Área totaí 66,9?616101
“festas de Hipóteses:

59462?,333
398563 58

mediana e média;:
* Distancia ao paio valorâzantª Á

v 4% % ;.àª “» “ª?“ »
& »“?

; àrea mtai
í/x 2,64 *,39

“;Dísrancia aa pois vaKorãzanze
:( -3,G3. (3,5

:x »

y 3,43 3,22

Carreãaçães Parciais:

%

,f

_

—

3'
,

ª & Cafecwrízaçãc éo imóvel Compfe'zaquanto & Completa quanto às Adoção ae sãwação

;
avaiiande todas as variáveis variáveís ut'lããzadas no paraáígma

;

afaagãsadas modelª

% 2 Quanzãdade mínima de
»

E'íãâlªênde kjéÍç *kzákêl);_ogidéké 6 3 (amb onde k é na

% dados de mamado, *aúàxem'çievarãáveís númerodevádáveis número de vanáveis .

% efatãvameme utêêizados indepehcâemes Ã, ' '
_
ihdepéndema independentes ““n”—ª;

3 3 Edentiíiceçãc dos dados Apresentaçãode Apresentaçãode Apresgmação dê

de mercado ênfoã'mações :eíativag informações relativas infºrmações matava;

%
a todas os dados e a todas os daêos &

.
aos dama e vayãáveía

É
variáveis analêsados na variáveis anaiãsado;na

' efetivam'eme ;

Í
modeiagem,cam €on modeíagem utilizadas na modem ;

É

& cafacterístãcas

Í

g; ;
conferidaspelo autor

;
7 dº Laudº “.

'

!* 5, Extraçoãaçãc ,
_

* “ %Xão'aàmíiãda
Admitida áesc'e que' :

â

' º *

' *

a) as meáiéas dás
g

3

:

!

características da
ãmóvei avaíiandc não
sejam supaãnraa & mai
% do limite amem—ça!

'
__
caraéteríst

'imÓVEE ave 3?de não
,segáms serªm—'ªs a

Praça Pára de São Bento, & "à — íª andar« jardim Mºsteiro -— CEP 14035—450

Fone - 3977—9533 » %>: 3977 9x 41



?mfªêàwa Munícipaã cie Ribeirãº ?reta
Estado de Sãº Paum

Samªria de Planejamento aº; Gestão Púhiãca
Comãasão de Avaiiação Técnica de imóveis (CA?!)

Laudo de Avaiíação aº. MSQGW

' togºadõlírhite ' *' superior, nem
É

_
_

tra'í'superãot, “
, infeúmes à meiade ao ':

' nem—inferioresà íâmête amestraí
métadeczomiee , infesãergbêovaiar

*

_ amostral _erip'r, b) º—: estãmedc não ,
í

*vàiorfestxmadonãç , ultragasse 20 % do &

_

rapá'ssc 15% do , vaiar catcuãaéo no É

— vaic: eaiàu!ado—_no !ímãte da from—eira

'C'límíge—dà fronteira amosâraí, & as Í

_ampstrai, paraa referidas variáveis, de
* fefériàavaríàvel

' per sãe
'

*

*
** símuêâaneamême,&

à

_ _
__

em móduâo É

5 Níveª áesãgnífícância , —
*, 10% *

' *' ? l ,_—20%
*

*
— 30% m

(sºmatório de vaic! das
' ' 'ª '

'—

*

"— ' *
*

<
;

aªuas caudas) máximo
% «,

para a rejeição da
ª?

hípó'iese cuia de cada
regresscr (teate bícaudai) , _

_
_

5 Níveª de sígfúfâcância
'— ia; _

* ' '

_ ,

*“ ' '
» 2% ' 5% as

máxãmu adm ido para a
* ' * " : ' '

5 "

rejeição da hipótese nula '

*

cio modelo através do
íesíe ? de Snedecsf

533556 535 Aàerâncãa - Regressão àinear

E

gamão

58% 766 Sé!) QUE %.CGQ1._1BQ 1,283

Úbsewaóo

PraçaAim do São gemer. !* E »— Xª andar — Jardim Mosteiro -» CEP 24035—450

Fone — 39?7—ª3333 - Fax 3977 91 41



%«ªmâaãmra Munícipaí de Ribeirão ªfeta
Estado de Sãº Panic

Secretaria de Pianejamentúe Gestão Púbãíca
Camasáo de Avaiiação Técnica de imóveis (GAY!)

Laudo «Se Avaiíaçãe nº. Mâlãõâã

Gráfica) tie resíduaa “ RegressãoLinear

Raaãaao—sRegressão

Re

'Mas

a
E)?

._4 g;,

&.

_

D, . . ; ,
'. , v & &

295) 3% 458 509 593
152120135 escªmados

am aa:
*

Dadºs “gaga & Em'gecão de; vaiares:

oÁrea mta; : 5.573,14
» Distancãa so paio vaiodzame : 3,36
as Enéereçc : AV P&G '22

º Bairro : PQmamão PRE"?

Vaêures ria Moda para Níveª (fe Cunfíanca de 80%

Wah: Unêtárão
%? Mênêmc (35,33%) = 411,26
., Médio : 434,54;
«> Máximo ã15,13%, : 557,83

“__ Vaz“—ipa = R$ 43454:mª

VTÁ : ( à); Veiga
UTP—a: 547334 >: R$ 48454

ayxí'à'A = R$ 2,6513793?» (Baªs milhões e seiscentos e cinquentae um
mil, novecentos e gama

& nave “mais & “(Wânia e irei; centavos)

?raça Aim de SãO Bento, ) i » lº amar « JadimMosteiro » CEP MOÉS—fêiíã

Fone . Sºfá—MBB - Fax 3977 93 M



PrefaãtwaMunicípal cie Ribeirãº fºrem
Estadº de São Paulo

Secretarêa de Planejamentoe Gestãº Pública
Camãsgãe de AvaiêaçãcTécnâca de imóveis (CAT?)

Laudo de àvaxaçãc» nº.Mªniª

w » CÚNCLUgÃÚª

O vaiar &» ãméveã avaiâanda, em abrâi de 2018. de propriedade de Companhia Nãº“

Regâanai de Rãbeârãa Preto « COHABrR? ãocaíizacío no subsetor Oeste/Oni, em R%beirãn %

de ÉS 2.652.%?â,93 (Dois milhões e seiscentos e cinquenta & am mil, novecenâas & safena <:

neve mais & nin/ema & três sentªvaâ)

V — ªCERRÁMENTO
O presente lªuâo possui 09 foíhas impreàsas de um só lado, todas. rubrícaâas & & úíêima danada =:

assinada.

Riàaeirãô Preta 23 CRB abriã ak ,

Cºmissão sie .Avaíãaçãa Técnica de Imóveis da PrefeituraMunicipai de Ribeirãº ?reãe.

/ _,.—

Eng. Civil CARLO HENRiQUESlLVA-CREA r.“ Sªônºsôíãã
';

É;» ,E _L-m,»;;» ª
Arg. Urb. JOSÉAmóíkimLANCHOÉ « mu “» A a 594 ;;

J,:

Praça Aâto do Sãe Benta & I ªº andar —- jardimMosàeíro —— CEP 34085433 9 às“

Fone - 3977-9 BB , Fax 393? º); 43 ª' ªª



PrefeituraMunicipal de Ribeãrão izª-ªreia
Estado de São Paulo

secretaria de Pãanagamenm & Gessião Pífbâina
Comissão de AvaíâaçâzyTécnica de Imã—Jeisa (C&T?)



RESUMO

Esiada de São ?aaâc

Abríif'zmã

Pªnªma Municipal de Rííaeãrão Fºram

Secretaría de Planejamentº e Gestãº ?úbãíca
Comissãº de Maliação Técnica ée ªmáveis (Chii)

Lauêo deAvaííaçãc nº. ME;—2838

Nº 64832918

: Avaliação cie .âmóveí

Avaliação da área para fins aêienaçãofHãS/CAZXA/FGÉS

Cºmpanhia í-ãabimcional Regiona? ãe R%bsírão ?mm CGE'EA &ã—Kiª

[Í RUA 34335 DE ALCANTARA

, Eng, Cãvíi CARLOS
HENRÇQUE SELVA

Arq Urb íGSÉ ANTONIO LANCHGT;

';, Eng CÉVEÍEORGEA ?ÉLLEGRINÃARMENXO (w“” ag»
'

R$ 6978633,58 (Seis milhâes &: nºvecentos e setenta e sim miíf ;

seiscentas» trinta mais e eanuenta centavos)

,]; 1316488

?zaça Aêto ão São Bento, ª;; lº ameia: _ jardim Mosteirº «
Yºn-né » 3937“) ! 33 » fªz)—': 397? 95 41

CE? 3330354455)



%%%&—ara Municipaã cie Ribeirãº Pretas
Estacio ãe São Paixãº

Secfeíaria de Planejamenm & Gestão Púbiica
ComissãoéeAvaíiaçãa “fécnãca de imóveis sem;

Laudo de Avaíâaçãa 51% 84852918

, RUA aos:—í: DEAíCANTARA
'

Há; 07;&
NORTE g'Sagbsmr ,

_ Nºé
(3293713 %

_,
'» _ mgWólOªê—íºCRERP

Cadete, 33 Hifi", S

. a esta-370* CEP iiGSS-ªrãe
A??? 9* "H





P?€Í€ÉÉEÁ$& Mahªtma! de âíbeêrão fºram
Estacio de Sãº Pauía

Secretaria de Píaneãamentc e (Bastão Púbiãca
Comissãº Ge Avaããaçães Térmica eªe imóveis (CNF!)

Lauàc de Avaliação fiº. &48í20í8

'As/sims Paíma :

%aenfim Pauiês'ra ÉESTRASA REESEJRÃG - BONFSM

iBorzfíijravínhog
andinºs; ?ortífxari :;Vía AnhangueraC'

ÍCh Pecém Cºrrea ãe Can/aim
“3 a?! Fernandes Éãszrada A;“. ”às Mugnazzo Marincek "

IRDA ARNALDOVl—CTÁHANO

JW. ÉDLÉARBCJ ANDRÉAMHARAZZQ

ÉÁveníéa Eduarda And 13 Matarazzo

ÉRGDDVEAALEXANDRE SALSG
,

HEH'OQ RiGON ROÉOVM AíEXANBRE ôALêªG

_

Heâena ÍRUATHOMAZSE CARVALHG

fw emas msm
*

,v. aªa-arameFauzi
CN. MARÍA DE JESUSCONDEÉXAÍíd ?eimeTravassºs

fm” Saígaac ?;th ÉESTRADA ams ?ALMBRAS ;

ÉRODOVÉAcmgam PGRTÁNARA

%AVMARGMAÚBàÉ mornãmrâõ
Lew mam/xamã momgçmao

:d Sªc 335%—

ljàocícvãê Anhanguera
?aomvw ALEXANDRE &st

P:) Ribaãyãó %Av,mmm»;
Trªc. Ríbeífão Pfe'àc— âAv. PATREARCA

Pc; Sãc Sehasriãc ÉAvenKCa D:Waâter Benª?)

Recanto Ric Pardo f,?êodevíaAnhanguera
RiCRÉZS ARHANGUERA

ÍRacaazo AWANGUERA
'

ÉRODÚXHAABRAÃOA

gm. DG CAFÉ

. i same;
fªiífaVíágímãa ÉRua Abããâo sámpazo among

Jviêa Virgínia %Avenêdabandeirantes 39%?

Reíaâáz'íaEstaiístím - Regressãº %;ãnear
322603 garçª—_; Qraíecãú de vaioyes:

Praça Aâto da São Baús, % í — iº anda» *ardim Mºsteiro — CEP mogi—450
« 3

A ;
Fam: » 39774333 Fax 97? 9143



?refêãmrâMuniaipaê de Ribaírãcs Prem
Estadº de sãº Paula

$anretaria de Planejamento e Gestão Púbíiaa
Comissão (ie Avaãíação?écnica de !móveis «BATE»

Laudo de àvaàãação nº. 048525318

4—

Varíéveís utãiízadas no modelo: &

“fotaã de daóos; 32
BadOS utiíãzadc—s nc medeío: 23

€€- csrreêaçaoz 0,7170828/ 03370828
Çaafâcêemte cie dezermínaçãc: 0,5142077
her — Snedeccr: 6,05

;Sígnifãcâncía de madeio <%): 0,02

ÉRESÍÓGOS sãmaáes entre 3,645 e * 1645 93% 95%
% R”5Íduô$ síwaãss enm? 1, Scr & -r 1,966 95% focº/» >

E'; Guãiíezs da mºdela ée regressãº:

Qasmiáadeée Gutíierst : O

1% de Gutãíers: % 0,30%
E) Ánáããse63 variância:

.? ' '
.

ª
- &

«

Éxsiícada 593779314 3 197925,438
Não Expíicada 560956,692 1? 32998941
Tota? 1154336306 20

E) Equação ãe ?egressãa ,! Famçãa estimativa (mada, meáãana e média):

Vaicr zmãâáfãs : +348£,44=3258 2913969793 * in %%%& tem); +í8,44282585 * Distancia ac gole vaãorãzame -

3455918889 ;*Sezcr Urbano

%% “fastes cie Hãpóieses: ª?
:

" ª'm Mosteiro — CEP 24685—450
>; 3.5??? 93 42

Praça Alm de São Benta, ? 5 — Eº amar«
Forza - 39773233



PreâàãmmManãcâpai de Ribeirãº Kªrem
Estarão ele $ãc Pagão

ãassretarêa (ãe ?lanejamenm e Gestãº Púbíêca
Gomissãede Auaííaçâo Técnãca ãe imóveis (CAT?)

Laudo de Avaliação nº. ââsízcâã

Área tota;
Sístancía ao ic VêÉOÍÍZªRte
Setor Urbanº
Vaêer &: étáric

M))» Carreiaçães Pafcíais:

siete: Urbano
gVaâºf unitária

3 Cãracíerãzaçâcdo ãmóvaK Completa Quantº & Campêeãa Quartzo a: Adoçao de situação 3

avaêãanâo tcéas 35 variáveis varíáveês utiãâzadasno pamâígma
araaíisadss medem &

2 Quantidadê mínima de
' ' *

* ' (Mªmma & éo 3 (ks-«1,3; oracle & é e
dadas de mercado, “ námefó dà'variéveês

,
número ele VafíáVêiS %

' efetivamente utiâizaràos — Ende en mas , _ " Undebêfxdiemes índependenâes
* 3 identificaçãodos dados Agresenteção de Apresentação cie Apresentaçãc de

dê mercado íníoímações relativas informações relativa.; ínícímaçõês reãatívas
; a todos os dadºs e a todos os dados e aos dados & variávaís

V

É variáveis anaiãsados na variáveis anaâãsados na efetivamame j
É moâeãagem,com foto modeíagem utilizadosnº modemª

e características f

conferi «; peãº autor ,

?

do íaccíz: . É

Praça Alto 56 Sãº Renzo. %% — ãº anda: Jardim Mos eim — CEP 14055—459
Fone - 3977-3133 “< 3"??? 9. ?_[3

.a



??efââmm ªunicípaí de Ribeirãº Prata
Estacêa de Sãº Paiº

âecretarãa de Pianaãamenàa & Gestãº Púhiãca
camêssãe ae Avaâàaçáo Técnica de imóveis gemª)

Laudº de Avaiíação nº. (359832638

% 4 Exârapoiação , Nãç adm'xtãds“
*

“*_*Ácí “tãdà'para âpenas Aómãtãda, degde que;
%

.

" ' yariâVêl,'—óésde * a) as mediéas das
Í * que: &)asmedídasdas características de
É

_, característiçaadb '_ imóvel avaíianda nãº
É imóvefaâzaiíámi não selam superiores a 1530
É sejam stápefãor'esa, % do Simm amastraã
%

>,

100? kimize superêsr, sem
€ amasíçaisugeria, ' ínferimes à metade: da
%

, _nem íhferíórçs, à íímãte amostraª
:

*

, rmetadefdú Emite inferior; bf; & vaãor
Í amostra? inferior,,bía estimado nãc
% vaiar eStimacâº 'não ultrapasse 20 % da
É uitrapasse 15% de' vai : c % daria ao

*

%vàío": àãcuãadc—ao Aêmãte da ªímnteãfa
: ãimítfs aia—fran eir—a ' amºstra?, para aa

amºstra; para a referidas variáveis,de
4

,
,referíáavarêáveã per SE e :

ª *

_

__' —

' * sãmuítaneamenze,& i

_

*

: _

*

, em móduâe
3 & Niva? de sígniãâcâncâa , __

110%; ' “ '

f
'
210%

*

33%
ÉSomatório do vaiar das *

, ' Í
,

*

É

3 âuas camas)máxime ?

paga a rejeição cie
f hãpótese nula de cada _ _

, ª

regressar (teste bicaudaí) ; l
,

6 MW! de sãgniâcãncâa 12%" ' 5%
méxãmo adm cão para a
rejeição cia 'nãpótese mªis

*

do modem através do
festa ? de Sneáeccf

Praça Aka do Sãº Bmw, ! 1 _, ãº armar —— JardimMosteiro » CEP 24685-456
Fene—3â7749533 « Fax 3977 9) 412



F

Resíduútz

:“
W

'

mimado

Prafeãmm ?áíunicipa! da Ribeirãº Mem
Estado (ie Sãº Paulo

Secretaria ée Pianajamentc e Gestão P&Míca
Comissão de Avaiiação 'Fécnãca de imóveis (CAT!)

Lando de âvaãiaçãe nº. M$!2âªíã

Gráficº de Aderência » Regressãº Linear

ObseWªriº

Gráfím de resíduos » Regressãa Linear

Residuºs. Regwssão

2% ZÉÚ 389 35th %% 4553: 53% 5542 6% 856 ”"º "fºi? 8763
_ A:

&! 'erasesiâmaóos ,_ .V

,Praça Aka do São Bento, 12

Fºne _ 397 /
dar“

3133,
aréãm Mosteirº —— CEP MMS—4515“
3977 <); 4;



?rêfeãmfaManícêpaã de Ribeirãº Prata
Estaáa ãe São Patês

Secretaría ée Planejamentº 'e Gestão Púbiica
Comissãº de Avaãíação Técnica de imóveis (GATS)

Laurie de Avaªaçâo nº. %%%&?3

ºárea mta! : 14217373
e Distancia ao poh) vaíorãzame = 77,76
& Sem: umano : LOG
& Bairrº : HãêTOR RRGOM

Endereçc : RUA JOSE DE ALCANTARA

Vaêerc—zs ata Mºds maya Nívea! de Confiancade 80%

avaicr Umãíário
& Minimo $$$—We; : 365,48
a Média :. 498,84
« Máximº 53,54%) = 616,28
&

Kªmpa = R$ 499,84!mz

VTA “ Ai ); Vmpa

"sf'fâ. = R$ 6378453056) (Seis miâhões & novecenàos & setenta e aim míig âeiseexzwg & srima
reais & cinquenta centavºs)

W . CONCLUSÃO
O vaiar às imóveê avaiiaxaâe, em aªaril de 2038, de propriedªde de Cºmpanhia H&biwcimaâ
Regimaí de Ribeirão lºrem — COHAB—RP àocaãízadono subsetorÚeste/O—l,cm Ribeirêm Frm &

de R$ éââuéí'yêââ (Seis miêhões & novecenms & setema e oito miL seiscenms e trinta E'E'áiªâ «&

cínqaema centavas)

Praça Aim 050 São Bento, 2 — ?º andar—- ' "m Mesxsâro » CEP 24085456
Pane » 3977—9253 » Farc 397? 9143



ngaãwm Mnnãcêpaê de Ribeirãº ªlªrgªm
Esãaáo de Sãº 533316

Secrezaría de Píanejamenm& Gestãº PúbiicaCºmissãº ae Ávaiíação Yécnica cic— ãmóveis iCATâ)

Lauda de Avaííaçãa rã ªàâi'zôªsâ

ENCERRAMENTOA

ª . v : - v ' A.

O presente ãauáo pºssui 1 % falhas xmpressas és um sº EMG, todas rubricadas & & alinha Mªzda &&ssimda,

Ribeirãº Prem. 13 de abriã & 253% ?
Camíssâa de Avaiiaçâa Técnica deZWmfeimm Municipal de Ribeirão Frm:

:* “MMM“». » “ /

Jardim Moszeím — CEP %4085—450
Éªªx39779f4? '


