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ESTADO DE GOIÁS 

.r;JiJnai 	 PODER JUDICIÁRIO 

de justiça 	 COMARCA DE PARAÚ1A 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

COLIMAR PEREIRA XAVIER FERRO 
Oficial de Justiça e Avaliador desta Comarca de Paraúna, Estado de 

Goiás, na forma da Lei, etc. 

Em cumprimento ao Mandado Penhora , Avaliação e 
intimação, 	extraído da Ação de Execução n° 12, protocolo N° 7093- 
26.2017.8.09.0120, requerida pelo BANCO DO BRASIL SIA contra OLIMPIO 

Ô  COELHO DE MORAES e outros, dirigi-me neste município, à Fazenda Formosa do 
São José e, após realizadas as devidas vistorias , efetuei a avaliação do seguinte bem: 

RELAÇÃO DE BENS: 

1- 78 vacas nelores, ½ sangue, com a idade de 50 
meses aproximadamente e 36 vacas Girolandas, ½ sangue, com a idade de 
aproximadamente 50 meses, as quais encontram-se empastadas na Fazenda 
Formosa do São José, de propriedade de Olimpio Coelho de Moraes. 

CARACTERISTICAS DOS SEMOVENTES 

As vacas nelores Y2  sangue, são de boa qualidades, gado 
novo, com mais ou menos 14 arrobas cada vaca. E as vacas girolandas, são vacas 
boas de leite, vacada grande, com mais ou menos 14 arrobas cada uma. 

CONCLUSÃO DO LAUDO 

Após realizada a vistoria no gado penhorado , levando em 
consideração as características do referido gado e pesquisas de preços do gado na 
região em que se localiza as vacas, atribuo o valor destas da seguinte maneira: 

1- 78 vacas nelores ½ sangue, as quais avalio por R$ 

- 	1.680,00 cada uma, perfazendo o total de: 



R$ 131.040,00; 

36 vacas girolandas, ½ sangue, as quais avalio por R$ 
2.500,00 cada uma, perfazendo o total de: 

R$ 90.000,00; 

Soma a presente avaliação o total de R$ 
221.040,00(Duzentos e vinte e um mil e quarenta reais) 

Era tudo o que tinha para que fosse avaliado. 
Eu, 	£... ,i,. 1C_-- , Oficial de Justiça/Avaliador desta Comarca, 
digitei e assino. 

Paraúna,29 de agosto de 2.017. 

Colimar Páiravieeno 
Oficial de Ju r 


