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Quadra A 

Lote 1 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 1 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 25,95 metros (Vinte e Cinco Metros e Noventa 

e Cinco Centímetros) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta 

Metros e Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) 

aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 25,46 metros (Vinte e 

Cinco Metros e Quarenta e Seis Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Viela 3; 39,22 metros (Trinta e Nove Metros e Vinte e Dois 

Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 2, encerrando a área de 716,71 metros quadrados (Setecentos e Dezesseis Metros 

Quadrados e Setenta e Um Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 154,00 

metros (Cento e Cinquenta e Quatro Metros) do Equipamento 4. 

Lote 2 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 2 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 24,67 metros (Vinte e Quatro Metros e Sessenta 

e Sete Centímetros) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta 

Metros e Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) 

aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 39,22 metros (Trinta e 

Nove Metros e Vinte e Dois Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 1; 50,36 metros (Cinquenta Metros e Trinta e Seis Centímetros) 

do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3, 

encerrando a área de 989,89 metros quadrados (Novecentos e Oitenta e Nove Metros 

Quadrados e Oitenta e Nove Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 132,00 

metros (Cento e Trinta e Dois Metros) do Equipamento 4. 

Lote 3 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 3 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 23,72 metros (Vinte e Três Metros e Setenta e 

Dois Centímetros) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta Metros 

e Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 50,36 metros (Cinquenta 

Metros e Trinta e Seis Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 2; 59,22 metros (Cinquenta e Nove Metros e Vinte e Dois Centímetros) 

do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4, 

encerrando a área de 1.209,37 metros quadrados (Um Mil e Duzentos e Nove Metros Quadrados 

e Trinta e Sete Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 110,00 metros (Cento 

e Dez Metros) do Equipamento 4. 
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Lote 4 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 4 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 23,03 metros (Vinte e Três Metros e Três 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta Metros e 

Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 59,22 metros (Cinquenta e 

Nove Metros e Vinte e Dois Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 3; 66,01 metros (Sessenta e Seis Metros e Um Centímetro) do 

lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5, 

encerrando a área de 1.381,12 metros quadrados (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Um Metros 

Quadrados e Doze Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 88,00 metros 

(Oitenta e Oito Metros) do Equipamento 4. 

Lote 5 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 5 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 22,54 metros (Vinte e Dois Metros e Cinquenta 

e Quatro Centímetros) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta 

Metros e Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) 

aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 66,01 metros (Sessenta 

e Seis Metros e Um Centímetro) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 4; 70,89 metros (Setenta Metros e Oitenta e Nove Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6, encerrando a 

área de 1.509,25 metros quadrados (Um Mil e Quinhentos e Nove Metros Quadrados e Vinte e 

Cinco Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 66,00 metros (Sessenta e Seis 

Metros) do Equipamento 4. 

Lote 6 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 6 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 22,22 metros (Vinte e Dois Metros e Vinte e Dois 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta Metros e 

Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 70,89 metros (Setenta Metros 

e Oitenta e Nove Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 5; 73,95 metros (Setenta e Três Metros e Noventa e Cinco Centímetros) 

do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7, 

encerrando a área de 1.596,51 metros quadrados (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Metros 

Quadrados e Cinquenta e Um Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 44,00 

metros (Quarenta e Quatro Metros) do Equipamento 4. 
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Lote 7 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 7 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 22,04 metros (Vinte e Dois Metros e Quatro 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta Metros e 

Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 73,95 metros (Setenta e Três 

Metros e Noventa e Cinco Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 6; 75,25 metros (Setenta e Cinco Metros e Vinte e Cinco 

Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 8, encerrando a área de 1.644,53 metros quadrados (Um Mil e Seiscentos e Quarenta e 

Quatro Metros Quadrados e Cinquenta e Três Centímetros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) do Equipamento 4. 

Lote 8 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 8 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 22,01 metros (Vinte e Dois Metros e Um 

Centímetro) em arco de raio de concordância = 280,78 metros (Duzentos e Oitenta Metros e 

Setenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 3; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay J; 75,25 metros (Setenta e Cinco 

Metros e Vinte e Cinco Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 7; 74,86 metros (Setenta e Quatro Metros e Oitenta e Seis Centímetros) 

do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Equipamento 

4, encerrando a área de 1.654,47 metros quadrados (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro 

Metros Quadrados e Quarenta e Sete Centímetros Quadrados).  

Lote 9 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

4, constituído pelo lote 9 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 4; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 4, confrontando com o Equipamento 4; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 28; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 10; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay J; encerrando a 

área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 
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Lote 10 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

4, constituído pelo lote 10 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 4; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a TaxiWay J; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 11, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do Equipamento 4. 

Lote 11 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 11 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay J; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 10; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 4. 

Lote 12 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 12 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay J; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 11; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 4. 

Lote 13 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 13 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay J; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 12; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14 encerrando a área de 880,00 
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metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 4. 

 

Lote 14 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 14 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay J; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 4. 

Lote 15 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 15 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay J; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 14; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 4. 

Lote 16 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 16 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 25,00 metros (Vinte e Cinco Metros) de frente para a VCI 4 ; 25,00 

metros (Vinte e Cinco Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay J; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 15; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Jardim 02 encerrando a área de 1.000,00 

metros quadrados (Um Mil Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 155,00 metros 

(Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 4. 

Lote 17 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

02, constituído pelo lote 17 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,50 metros (Doze metros e cinquenta 

centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove metros) confrontando com 

a VCI 02, seguindo com 19,86 metros (Dezenove metros e oitenta e seis centímetros) de frente 

para a VCI 02; 12,21 metros (Doze metros e vinte e um centímetros) em arco de raio de 

concordância = 9,00 metros (Nove metros) no cruzamento da VCI 02 com a VCI 04, deste segue 
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medindo 5,08 metros (Cinco metros e oito centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 02; 

69,93 metros (Sessenta e nove metros e noventa e três centímetros) do lado direito de quem da 

VCI 02 olha de frente para o lote, confrontando 40,00 metros (Quarenta metros) com a Viela 4, 

16,00 metros(Dezesseis metros) com a Taxyway K  e 13,93 metros (Treze metros e noventa e 

três centímetros) com o Equipamento 03; 46,02 metros (Quarenta e seis metros e dois 

centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 02 olha de frente para o lote, confrontando com 

a VCI 02; encerrando a área de 1.226,98 metros quadrados (Mil duzentos e vinte e seis metros 

quadrados e noventa e oito centímetros quadrados). Referido lote, está localizado há 250,29 

metros (Duzentos e cinquenta metros e vinte e nove centímetros) do Cruzamento do 

Equipamento 04. 

Lote 18 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 18 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 25,29 metros (Vinte e Cinco Metros e Vinte e Nove Centímetros) de 

frente para a VCI 4 ; 25,29 metros (Vinte e Cinco Metros e Vinte e Nove Centímetros) aos fundos 

do lote em relação à VCI 4, confrontando com a TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do 

lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Viela 4; 40,00 metros 

(Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 19 encerrando a área de 1.011,59 metros quadrados (Um Mil e Onze Metros 

Quadrados e Cinquenta e Nove Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

221,00 metros (Duzentos e Vinte e Um Metros) do Equipamento 4. 

Lote 19 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 19 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 18; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 20 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 199,00 metros (Cento e Noventa e Nove Metros) do Equipamento 4. 

Lote 20 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 20 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 19; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 21 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 4. 
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Lote 21 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 21 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 20; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 22 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 4. 

Lote 22 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 22 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 21; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 23 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 4. 

Lote 23 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 23 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 22; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 24 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 4. 

Lote 24 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 24 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 23; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 25 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 4. 
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Lote 25 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 25 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 24; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 26 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 4. 

Lote 26 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)4, 

constituído pelo lote 26 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 4 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 25; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 27 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 4. 

Lote 27 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

4, constituído pelo lote 27 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 4; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 4, confrontando com a TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 26; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 28, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do Equipamento 4. 

Lote 28 Quadra A 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

4, constituído pelo lote  28 da quadra A do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 4; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 4, confrontando com o Equipamento 4; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com o 
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Lote 27; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) 

confrontando com a TaxiWay K; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 4 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 9; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Quadra B 

Lote 1 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

02, constituído pelo lote 01 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 10,22 metros (Dez metros e vinte e dois 

centímetros) de frente para a VCI 02; seguindo com 3,56 metros (Três metros e cinquenta e seis 

centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove metros) de frente para a VCI 

02; seguindo 9,10 metros (Nove metros e dez centímetros) de frente para VCI 02; totalizando a 

frente de 22,88 metros (Vinte e dois metros e oitenta e oito centímetros); 22,00 metros (vinte e 

dois metros) aos fundos do lote em relação à VCI 02, confrontando com a Taxiway K; 40,00 

metros (Quarenta metros) do lado direito de quem da VCI 02 olha de frente para o lote, 

confrontando com o Lote 02; 35,36 metros (Trinta e cinco metros e trinta e seis centímetros) do 

lado esquerdo de quem da VCI 02 olha de frente para o lote, confrontando com o Equipamento 

3; encerrando a área de 854,05 metros quadrados (Oitocentos e cinquenta e quatro metros 

quadrados e cinco centímetros quadrados). Referido lote, está localizado há 177,00 metros 

(Cento e setenta e sete metros) do Equipamento 4. 

Lote 2 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)2, 

constituído pelo lote 2 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 2 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 2, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 2 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 2 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 4. 

Lote 3 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)2, 

constituído pelo lote 3 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 2 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 2, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 2 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 2 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 4. 
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Lote 4 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)5, 

constituído pelo lote 4 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 5 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 4. 

Lote 5 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)5, 

constituído pelo lote 5 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 5 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 6; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 4. 

Lote 6 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)5, 

constituído pelo lote 6 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 5 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 7; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 4. 

Lote 7 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)5, 

constituído pelo lote 7 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 5 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a 

TaxiWay K; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 8; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 4. 
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Lote 8 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

5, constituído pelo lote 8 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 5; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a TaxiWay K; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do Equipamento 4. 

Lote 9 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

5, constituído pelo lote 9 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 5; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 5, confrontando com o Equipamento 4; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 10; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 8; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay L; encerrando a 

área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 10 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

5, constituído pelo lote  10 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 5; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 5, confrontando com o Equipamento 4; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 11; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) 

confrontando com a TaxiWay L; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 9; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 
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Lote 11 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

5, constituído pelo lote 11 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 5; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a TaxiWay L; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 68,00 metros (Sessenta e Oito Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 5. 

Lote 12 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)5, 

constituído pelo lote 12 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 5 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a 

TaxiWay L; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 11 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 46,00 metros (Quarenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 5. 

Lote 13 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)5, 

constituído pelo lote 13 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 5 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a 

TaxiWay L; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 14; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 5 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 24,00 metros (Vinte e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 5. 

Lote 14 Quadra B 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

5, constituído pelo lote 14 da quadra B do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 5, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 5; 24,00 metros 

(Vinte e Quatro Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 5, confrontando com a TaxiWay L; 
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31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado direito de quem da VCI 5 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 5 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Quadra C 

Lote 1 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

6, constituído pelo lote 1 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 6, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 6; 24,00 metros 

(Vinte e Quatro Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a TaxiWay L; 

40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 2; 31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 

6 olha de frente para o lote, confrontando com VCI 2 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Lote 2 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)6, 

constituído pelo lote 2 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 6 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a 

TaxiWay L; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

24,00 metros (Vinte e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 6. 

Lote 3 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)6, 

constituído pelo lote 3 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 6 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a 

TaxiWay L; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

46,00 metros (Quarenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 6. 
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Lote 4 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

6, constituído pelo lote 4 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 6; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a TaxiWay L; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 68,00 metros (Sessenta e Oito Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 6. 

Lote 5 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

6, constituído pelo lote 5 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 6; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 6, confrontando com o Equipamento 4; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 4; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay L; encerrando a 

área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 6 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

6, constituído pelo lote  6 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 6; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 6, confrontando com o Equipamento 4; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 7; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando 

com a TaxiWay M; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 5; encerrando a área de 

1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 
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Lote 7 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

6, constituído pelo lote 7 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 6; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a TaxiWay M; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 68,00 metros (Sessenta e Oito Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 6. 

Lote 8 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)6, 

constituído pelo lote 8 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 6 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a 

TaxiWay M; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

46,00 metros (Quarenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 6. 

Lote 9 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)6, 

constituído pelo lote 9 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 6 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a 

TaxiWay M; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 10; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 6 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

24,00 metros (Vinte e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 6. 

Lote 10 Quadra C 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

6, constituído pelo lote 10 da quadra C do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 6, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 6; 24,00 metros 

(Vinte e Quatro Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 6, confrontando com a TaxiWay M; 
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31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado direito de quem da VCI 6 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 6 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Quadra D 

Lote 1 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

7, constituído pelo lote 1 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 7, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 7; 22,00 metros 

(Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a TaxiWay M; 

40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 2; 31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 

7 olha de frente para o lote, confrontando com VCI 2 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Lote 2 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)7, 

constituído pelo lote 2 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 7 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a 

TaxiWay M; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

22,00 metros (Vinte e Dois Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 7. 

Lote 3 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)7, 

constituído pelo lote 3 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 7 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a 

TaxiWay M; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

44,00 metros (Quarenta e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 7. 
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Lote 4 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

7, constituído pelo lote 4 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 7; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a TaxiWay M; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 66,00 metros (Sessenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 7. 

Lote 5 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

7, constituído pelo lote 5 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 7; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 7, confrontando com o Equipamento 4; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 4; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay M; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 6 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

7, constituído pelo lote  6 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 7; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 7, confrontando com o Equipamento 4; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 7; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando 

com a TaxiWay N; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 5; encerrando a área de 

1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

Lote 7 Quadra D 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

7, constituído pelo lote 7 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 7; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a TaxiWay N; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 68,00 metros (Sessenta e Oito Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 7. 

Lote 8 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)7, 

constituído pelo lote 8 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 7 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a 

TaxiWay N; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

46,00 metros (Quarenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 7. 

Lote 9 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)7, 

constituído pelo lote 9 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 7 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a 

TaxiWay N; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 10; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 7 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

24,00 metros (Vinte e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 7. 

Lote 10 Quadra D 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

7, constituído pelo lote 10 da quadra D do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 7, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 7; 24,00 metros 

(Vinte e Quatro Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 7, confrontando com a TaxiWay N; 

31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado direito de quem da VCI 7 olha de frente para o lote, 
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confrontando com VCI 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 7 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Quadra E 

Lote 1 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

8, constituído pelo lote 1 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 8, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 8; 22,00 metros 

(Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a TaxiWay N; 

40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 2; 31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 

8 olha de frente para o lote, confrontando com VCI 2 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Lote 2 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)8, 

constituído pelo lote 2 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 8 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a 

TaxiWay N; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

22,00 metros (Vinte e Dois Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 8. 

Lote 3 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)8, 

constituído pelo lote 3 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 8 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a 

TaxiWay N; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

44,00 metros (Quarenta e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 8. 

Lote 4 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

8, constituído pelo lote 4 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 
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Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 8; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a TaxiWay N; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 66,00 metros (Sessenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 8. 

Lote 5 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

8, constituído pelo lote 5 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 8; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 8, confrontando com o Equipamento 4; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 4; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay N; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 6 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

8, constituído pelo lote  6 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 8; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 8, confrontando com o Equipamento 4; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 7; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando 

com a TaxiWay O; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 5; encerrando a área de 

1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

Lote 7 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

8, constituído pelo lote 7 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 
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medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 8; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a TaxiWay O; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 68,00 metros (Sessenta e Oito Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 8. 

Lote 8 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)8, 

constituído pelo lote 8 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 8 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a 

TaxiWay O; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

46,00 metros (Quarenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 8. 

Lote 9 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)8, 

constituído pelo lote 9 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 8 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a 

TaxiWay O; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 10; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 8 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

24,00 metros (Vinte e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 8. 

Lote 10 Quadra E 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

8, constituído pelo lote 10 da quadra E do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 8, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 8; 24,00 metros 

(Vinte e Quatro Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 8, confrontando com a TaxiWay O; 

31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado direito de quem da VCI 8 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 8 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  
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Quadra F 

Lote 1 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

9, constituído pelo lote 1 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 9, medindo 15,00 metros (Quinze Metros) de frente para a VCI 9; 22,00 metros 

(Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 9, confrontando com a TaxiWay O; 

40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 2; 31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 

9 olha de frente para o lote, confrontando com VCI 2 encerrando a área de 942,62 metros 

quadrados (Novecentos e Quarenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Lote 2 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)9, 

constituído pelo lote 2 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 9 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 9, confrontando com a 

TaxiWay O; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

22,00 metros (Vinte e Dois Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 9. 

Lote 3 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)9, 

constituído pelo lote 3 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 9 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 9, confrontando com a 

TaxiWay O; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

44,00 metros (Quarenta e Quatro Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 9. 

Lote 4 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

9, constituído pelo lote 4 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 9; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 
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fundos do lote em relação à VCI 9, confrontando com a TaxiWay O; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3, encerrando a área de 840,88 metros 

quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 66,00 metros (Sessenta e Seis Metros) do Cruzamento da VCI 

02 com a VCI 9. 

Lote 5 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

9, constituído pelo lote 5 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 9; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 9, confrontando com o Equipamento 4; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 4; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay O; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 6 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

9, constituído pelo lote  6 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 9; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 9, confrontando com o Equipamento 4; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 7; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando 

com a TaxiWay P; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 5; encerrando a área de 

1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

Lote 7 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

9, constituído pelo lote 7 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 15,75 metros (Quinze Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 9; 30,00 metros (Trinta Metros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 9, confrontando com a TaxiWay P; 40,00 metros (Quarenta Metros) do 
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lado direito de quem da VCI 9 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8; 36,77 metros 

(Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 9 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 6, encerrando a área de 1.160,88 metros quadrados 

(Um Mil e Cento e Sessenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 60,00 metros (Sessenta Metros) do Cruzamento da VCI 02 com 

a VCI 9. 

Lote 8 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)9, 

constituído pelo lote 8 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 30,00 metros (Trinta Metros) de frente para a VCI 9 ; 30,00 metros 

(Trinta Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 9, confrontando com a TaxiWay P; 40,00 

metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 9 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 1.200,00 metros 

quadrados (Um Mil e Duzentos Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 30,00 

metros (Trinta Metros) do Cruzamento da VCI 02 com a VCI 9. 

Lote 9 Quadra F 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

9, constituído pelo lote 9 da quadra F do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,14 metros (Quatorze Metros e Quatorze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2 com a VCI 9, medindo 21,00 metros (Vinte e Um Metros) de frente para a VCI 9; 30,00 

metros (Trinta Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 9, confrontando com a TaxiWay P; 

31,00 metros (Trinta e Um Metros) do lado direito de quem da VCI 9 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 9 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 1.182,62 metros 

quadrados (Um Mil e Cento e Oitenta e Dois Metros Quadrados e Sessenta e Dois Centímetros 

Quadrados).  

Quadra G 

Lote 1 Quadra G 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 1 da quadra G do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 47,12 metros (Quarenta e Sete Metros e Doze Centímetros) de frente 

para a VCI  2A ; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à VCI  2A, 

confrontando com a Equipamento 4; 89,30 metros (Oitenta e Nove Metros e Trinta Centímetros) 

do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2; 93,00 

metros (Noventa e Três Metros) do lado esquerdo de quem da VCI  2A olha de frente para o 

lote, confrontando com Taxiway P encerrando a área de 4.282,74 metros quadrados (Quatro Mil 

e Duzentos e Oitenta e Dois Metros Quadrados e Setenta e Quatro Centímetros Quadrados).  

Lote 2 Quadra G 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 2 da quadra G do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 47,15 metros (Quarenta e Sete Metros e Quinze Centímetros) de 

frente para a VCI  2A ; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI  2A, confrontando com a Equipamento 4; 85,59 metros (Oitenta e Cinco Metros e Cinquenta 

e Nove Centímetros) do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 3; 89,30 metros (Oitenta e Nove Metros e Trinta Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1 encerrando a área de 

4.109,76 metros quadrados (Quatro Mil e Cento e Nove Metros Quadrados e Setenta e Seis 

Centímetros Quadrados).  

Lote 3 Quadra G 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 3 da quadra G do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 47,15 metros (Quarenta e Sete Metros e Quinze Centímetros) de 

frente para a VCI  2A ; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI  2A, confrontando com a Equipamento 4; 81,88 metros (Oitenta e Um Metros e Oitenta e 

Oito Centímetros) do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 4; 85,59 metros (Oitenta e Cinco Metros e Cinquenta e Nove Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando 

a área de 3.935,42 metros quadrados (Três Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Metros Quadrados 

e Quarenta e Dois Centímetros Quadrados).  

Lote 4 Quadra G 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 4 da quadra G do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 47,15 metros (Quarenta e Sete Metros e Quinze Centímetros) de 

frente para a VCI  2A ; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI  2A, confrontando com a Equipamento 4; 78,17 metros (Setenta e Oito Metros e Dezessete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 5; 81,88 metros (Oitenta e Um Metros e Oitenta e Oito Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 

3.761,09 metros quadrados (Três Mil e Setecentos e Sessenta e Um Metros Quadrados e Nove 

Centímetros Quadrados).  

Lote 5 Quadra G 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 5 da quadra G do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 47,15 metros (Quarenta e Sete Metros e Quinze Centímetros) de 

frente para a VCI  2A ; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI  2A, confrontando com a Equipamento 4; 74,46 metros (Setenta e Quatro Metros e Quarenta 

e Seis Centímetros) do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 6; 78,17 metros (Setenta e Oito Metros e Dezessete Centímetros) do lado esquerdo 

de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 



Empreendimento: Condomínio Aeronáutico Santos Dumont 
Incorporador:  MCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS SPE LTDA 

Endereço: Estrada Municipal Timote Mesquiari s/n 
 

Descrição dos Lotes Condominiais 

Assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse -http://bit.ly/FCKSD-DLote   
 

Página 26 de 83 
 

3.586,76 metros quadrados (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Metros Quadrados e Setenta 

e Seis Centímetros Quadrados).  

Lote 6 Quadra G 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 6 da quadra G do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 47,15 metros (Quarenta e Sete Metros e Quinze Centímetros) de 

frente para a VCI  2A ; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI  2A, confrontando com a Equipamento 4; 70,75 metros (Setenta Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 7; 74,46 metros (Setenta e Quatro Metros e Quarenta e Seis Centímetros) do lado esquerdo 

de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 

3.412,42 metros quadrados (Três Mil e Quatrocentos e Doze Metros Quadrados e Quarenta e 

Dois Centímetros Quadrados).  

Lote 7 Quadra G 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)  

2A, constituído pelo lote 7 da quadra G do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 13,43 metros (Treze Metros e Quarenta e Três 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 2A com a VCI  2A, medindo 38,88 metros (Trinta e Oito Metros e Oitenta e Oito Centímetros) 

de frente para a VCI  2A; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação 

à VCI  2A, confrontando com a Equipamento 4; 58,72 metros (Cinquenta e Oito Metros e Setenta 

e Dois Centímetros) do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando 

com VCI 2A; 70,75 metros (Setenta Metros e Setenta e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 

3.224,63 metros quadrados (Três Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Metros Quadrados e Sessenta 

e Três Centímetros Quadrados).  

Quadra H 

Lote 1 Quadra H 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 1 da quadra H do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 20,06 metros (Vinte Metros e Seis Centímetros) de frente para a VCI  

2A ; 20,00 metros (Vinte Metros) aos fundos do lote em relação à VCI  2A, confrontando com a 

Sist. Lazer Ajardinado 01; 62,17 metros (Sessenta e Dois Metros e Dezessete Centímetros) do 

lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando 41,38 metros (Quarenta 

e um metros e trinta e oito centímetros) com o Sist. Lazer Ajardinado 01 e 20,79 metros (Vinte 

metros e setenta e nove centímetros) com o Equipamento 8; 63,75 metros (Sessenta e Três 

Metros e Setenta e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI  2A olha de frente para 

o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 1.259,16 metros quadrados (Um Mil e 

Duzentos e Cinquenta e Nove Metros Quadrados e Dezesseis Centímetros Quadrados). 
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Lote 2 Quadra H 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 2 da quadra H do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 20,06 metros (Vinte Metros e Seis Centímetros) de frente para a VCI  

2A ; 20,00 metros (Vinte Metros) aos fundos do lote em relação à VCI  2A, confrontando com a 

Sist. Lazer Ajardinado 01; 63,75 metros (Sessenta e Três Metros e Setenta e Cinco Centímetros) 

do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1; 65,33 

metros (Sessenta e Cinco Metros e Trinta e Três Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI  

2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 1.290,73 metros 

quadrados (Um Mil e Duzentos e Noventa Metros Quadrados e Setenta e Três Centímetros 

Quadrados).  

Lote 3 Quadra H 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 3 da quadra H do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 20,06 metros (Vinte Metros e Seis Centímetros) de frente para a VCI  

2A ; 20,00 metros (Vinte Metros) aos fundos do lote em relação à VCI  2A, confrontando com a 

Sist. Lazer Ajardinado 01; 65,33 metros (Sessenta e Cinco Metros e Trinta e Três Centímetros) 

do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2; 66,90 

metros (Sessenta e Seis Metros e Noventa Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI  2A 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 1.322,30 metros 

quadrados (Um Mil e Trezentos e Vinte e Dois Metros Quadrados e Trinta Centímetros 

Quadrados).  

Lote 4 Quadra H 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 4 da quadra H do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 20,06 metros (Vinte Metros e Seis Centímetros) de frente para a VCI  

2A ; 20,00 metros (Vinte Metros) aos fundos do lote em relação à VCI  2A, confrontando com a 

Sist. Lazer Ajardinado 01; 66,90 metros (Sessenta e Seis Metros e Noventa Centímetros) do lado 

direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3; 68,48 metros 

(Sessenta e Oito Metros e Quarenta e Oito Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI  2A 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 1.353,87 metros 

quadrados (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Metros Quadrados e Oitenta e Sete 

Centímetros Quadrados).  

Lote 5 Quadra H 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

2A, constituído pelo lote 5 da quadra H do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 18,53 metros (Dezoito Metros e Cinquenta e Três Centímetros) de 

frente para a VCI  2A ; 20,00 metros (Vinte Metros) aos fundos do lote em relação à VCI  2A, 

confrontando com a Sist. Lazer Ajardinado 01; 68,48 metros (Sessenta e Oito Metros e Quarenta 

e Oito Centímetros) do lado direito de quem da VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 4; 70,12 metros (Setenta Metros e Doze Centímetros) do lado esquerdo de quem da 
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VCI  2A olha de frente para o lote, confrontando com Sist. Lazer Ajardinado 01 encerrando a área 

de 1.385,46 metros quadrados (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Metros Quadrados e 

Quarenta e Seis Centímetros Quadrados).  

Quadra I 

Lote 1 Quadra I 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

02A, constituído pelo lote 01 da quadra I do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 9,00 metros (nove metros) de frente para a VCI 02A; 108,09 metros 

(Cento e oito metros e nove centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 02A, na divisa do 

condomínio confrontando com imóvel da Matrícula 160 CRI de Capivari; 144,97 metros (Cento 

e quarenta e quatro metros e noventa e sete centímetros) do lado direito de quem da VCI 02A 

olha de frente para o lote, deste deflete a direita seguindo com 99,16 metros (Noventa e nove 

metros e dezesseis centímetros) confrontando com a Área Verde / APP 02; deste deflete a 

esquerda seguindo com 59,70 metros (Cinquenta e nove metros e setenta centímetros) 

confrontando com a Área Verde / APP 02;  205,15 metros (Duzentos e cinco metros e quinze 

centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 02A olha de frente para o lote, confrontando 

com o Equipamento 04; encerrando a área de 7.785,60 metros quadrados (Sete mil e setecentos 

e oitenta e cinco metros quadrados e sessenta centímetros quadrados). 

Quadra J 

Lote 1 Quadra J 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 1 da quadra J do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 38,21 metros (Trinta e Oito Metros e Vinte e Um Centímetros) de 

frente para a VCI 3 ; 38,00 metros (Trinta e Oito Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, 

confrontando com a TaxiWay A; 36,85 metros (Trinta e Seis Metros e Oitenta e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com 

Equipamento 6; 32,85 metros (Trinta e Dois Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a 

área de 1.324,28 metros quadrados (Um Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Metros Quadrados e 

Vinte e Oito Centímetros Quadrados).  

Lote 2 Quadra J 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 2 da quadra J do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 19,10 metros (Dezenove Metros e Dez Centímetros) de frente para a 

VCI 3 ; 19,00 metros (Dezenove Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando 

com a TaxiWay A; 32,85 metros (Trinta e Dois Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado 

direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1; 30,85 metros 

(Trinta Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 605,14 metros quadrados 

(Seiscentos e Cinco Metros Quadrados e Quatorze Centímetros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 38,21 metros (Trinta e Oito Metros e Vinte e Um Centímetros) do Equipamento 6. 
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Lote 3 Quadra J 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 3 da quadra J do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 19,10 metros (Dezenove Metros e Dez Centímetros) de frente para a 

VCI 3 ; 19,00 metros (Dezenove Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando 

com a TaxiWay A; 30,85 metros (Trinta Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado direito 

de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2; 28,85 metros (Vinte e 

Oito Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 567,14 metros quadrados 

(Quinhentos e Sessenta e Sete Metros Quadrados e Quatorze Centímetros Quadrados). Referido 

lote, está localizado há 57,31 metros (Cinquenta e Sete Metros e Trinta e Um Centímetros) do 

Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra J 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 4 da quadra J do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 19,10 metros (Dezenove Metros e Dez Centímetros) de frente para a 

VCI 3 ; 19,00 metros (Dezenove Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando 

com a TaxiWay A; 28,85 metros (Vinte e Oito Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado 

direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3; 26,85 metros 

(Vinte e Seis Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 529,14 metros quadrados 

(Quinhentos e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quatorze Centímetros Quadrados). Referido 

lote, está localizado há 76,41 metros (Setenta e Seis Metros e Quarenta e Um Centímetros) do 

Equipamento 6. 

 

Lote 5 Quadra J 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 5 da quadra J do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 19,10 metros (Dezenove Metros e Dez Centímetros) de frente para a 

VCI 3 ; 19,00 metros (Dezenove Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando 

com a TaxiWay A; 26,85 metros (Vinte e Seis Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado 

direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4; 24,85 metros 

(Vinte e Quatro Metros e Oitenta e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha 

de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 491,15 metros quadrados 

(Quatrocentos e Noventa e Um Metros Quadrados e Quinze Centímetros Quadrados). Referido 

lote, está localizado há 95,51 metros (Noventa e Cinco Metros e Cinquenta e Um Centímetros) 

do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra J 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 6 da quadra J do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 10,46 metros (Dez Metros e Quarenta e Seis 
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Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros com a VCI 3, 

medindo 12,93 metros (Doze Metros e Noventa e Três Centímetros) de frente para a VCI 3; 25,90 

metros (Vinte e Cinco Metros e Noventa Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, 

confrontando com a TaxiWay A; 24,85 metros (Vinte e Quatro Metros e Oitenta e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 5; 18,06 metros (Dezoito Metros e Seis Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 

olha de frente para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 523,06 metros 

quadrados (Quinhentos e Vinte e Três Metros Quadrados e Seis Centímetros Quadrados).  

Quadra K 

Lote 1 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

10, constituído pelo lote 1 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 16,87 metros (Dezesseis Metros e Oitenta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 10, medindo 20,05 metros (Vinte Metros e Cinco Centímetros) de frente para a 

VCI 10; 22,91 metros (Vinte e Dois Metros e Noventa e Um Centímetros) aos fundos do lote em 

relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay A; 19,19 metros (Dezenove Metros e Dezenove 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com 

VCI 3; 30,00 metros (Trinta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 793,90 metros quadrados (Setecentos e 

Noventa e Três Metros Quadrados e Noventa Centímetros Quadrados).  

Lote 2 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 2 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay A; 30,00 metros (Trinta Metros) do lado 

direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1; 30,00 metros 

(Trinta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 3 encerrando a área de 555,00 metros quadrados (Quinhentos e Cinquenta e Cinco 

Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 103,50 metros (Cento e Três Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 3 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 3 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay A; 30,00 metros (Trinta Metros) do lado 

direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2; 30,00 metros 

(Trinta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 4 encerrando a área de 555,00 metros quadrados (Quinhentos e Cinquenta e Cinco 
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Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 85,00 metros (Oitenta e Cinco Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 4 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay A; 30,00 metros (Trinta Metros) do lado 

direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3; 30,00 metros 

(Trinta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 5 encerrando a área de 555,00 metros quadrados (Quinhentos e Cinquenta e Cinco 

Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 66,50 metros (Sessenta e Seis Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 5 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay A; 30,00 metros (Trinta Metros) do lado 

direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4; 30,00 metros 

(Trinta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 6 encerrando a área de 555,00 metros quadrados (Quinhentos e Cinquenta e Cinco 

Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 48,00 metros (Quarenta e Oito Metros) do 

Equipamento 6. 

 

Lote 6 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

10, constituído pelo lote 6 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 2,46 metros (Dois Metros e Quarenta e Seis 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 13,80 metros (Treze Metros e Oitenta 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 10; 18,50 metros (Dezoito Metros e Cinquenta 

Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay A; 30,00 

metros (Trinta Metros) do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 5; 27,47 metros (Vinte e Sete Metros e Quarenta e Sete Centímetros) 

do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7, 

encerrando a área de 550,42 metros quadrados (Quinhentos e Cinquenta Metros Quadrados e 

Quarenta e Dois Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 29,50 metros (Vinte 

e Nove Metros e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra K 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

10, constituído pelo lote  7 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 23,04 metros (Vinte e Três Metros e Quatro 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 10; 37,00 metros (Trinta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 

10, confrontando com o Equipamento 6; 27,47 metros (Vinte e Sete Metros e Quarenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 6; deste deflete a esquerda seguindo com 29,50 metros (Vinte e Nove Metros e Cinquenta 

Centímetros) confrontando com a TaxiWay A; 13,00 metros (Treze Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 8; encerrando a área de 

938,59 metros quadrados (Novecentos e Trinta e Oito Metros Quadrados e Cinquenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

Lote 8 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

10, constituído pelo lote 8 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 23,04 metros (Vinte e Três Metros e Quatro 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 10; 41,00 metros (Quarenta e Um Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 10, confrontando com o Equipamento 6; 13,00 metros (Treze Metros) do lado direito de 

quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 7; 31,47 metros (Trinta e 

Um Metros e Quarenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente 

para o lote, confrontando com o Lote 9; deste deflete a direita seguindo com 29,50 metros (Vinte 

e Nove Metros e Cinquenta Centímetros) confrontando com a TaxiWay B; encerrando a área de 

1.056,59 metros quadrados (Um Mil e Cinquenta e Seis Metros Quadrados e Cinquenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

 

Lote 9 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

10, constituído pelo lote 9 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 2,46 metros (Dois Metros e Quarenta e Seis 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 10,80 metros (Dez Metros e Oitenta Centímetros) 

de frente para o “cul de sac” da VCI 10; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

aos fundos do lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 31,47 metros (Trinta e 

Um Metros e Quarenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 8; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10, encerrando a área de 

522,42 metros quadrados (Quinhentos e Vinte e Dois Metros Quadrados e Quarenta e Dois 

Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 29,50 metros (Vinte e Nove Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 10 Quadra K 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 10 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 11 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 11 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 11 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 12 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 60,50 metros (Sessenta Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 12 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 12 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 11; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 13 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 76,00 metros (Setenta e Seis Metros) 

do Equipamento 6. 

Lote 13 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 13 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 14 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 
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e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 91,50 metros (Noventa e Um Metros 

e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 14 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 14 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 15 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 107,00 metros (Cento e Sete 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 15 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)10, constituído pelo lote 15 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 10 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 16 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 122,50 metros (Cento e Vinte e Dois 

Metros e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

 

Lote 16 Quadra K 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

10, constituído pelo lote 16 da quadra K do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 11,41 metros (Onze Metros e Quarenta e Um 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 10, medindo 14,07 metros (Quatorze Metros e Sete Centímetros) de frente para 

a VCI 10; 31,33 metros (Trinta e Um Metros e Trinta e Três Centímetros) aos fundos do lote em 

relação à VCI 10, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) do lado 

direito de quem da VCI 10 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15; 29,01 metros 

(Vinte e Nove Metros e Um Centímetro) do lado esquerdo de quem da VCI 10 olha de frente 

para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 876,00 metros quadrados (Oitocentos 

e Setenta e Seis Metros Quadrados).  

Quadra L 

Lote 1 Quadra L 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

11, constituído pelo lote 1 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 16,87 metros (Dezesseis Metros e Oitenta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 11, medindo 19,23 metros (Dezenove Metros e Vinte e Três Centímetros) de 

frente para a VCI 11; 20,83 metros (Vinte Metros e Oitenta e Três Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 23,38 metros (Vinte e Três Metros e 

Trinta e Oito Centímetros) do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 3; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 854,98 metros 

quadrados (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Metros Quadrados e Noventa e Oito Centímetros 

Quadrados).  

Lote 2 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 2 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 1; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 3 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 138,00 metros (Cento e Trinta e Oito 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 3 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 3 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 4 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 122,50 metros (Cento e Vinte e Dois 

Metros e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 4 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 
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confrontando com Lote 5 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 107,00 metros (Cento e Sete 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 5 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 6 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 91,50 metros (Noventa e Um Metros 

e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 6 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 7 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 76,00 metros (Setenta e Seis Metros) 

do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 7 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 8 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 60,50 metros (Sessenta Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 8 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 8 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 
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lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 9 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 9 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

11, constituído pelo lote 9 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 2,46 metros (Dois Metros e Quarenta e Seis 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 10,80 metros (Dez Metros e Oitenta Centímetros) 

de frente para o “cul de sac” da VCI 11; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

aos fundos do lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay B; 34,00 metros (Trinta e 

Quatro Metros) do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 8; 31,47 metros (Trinta e Um Metros e Quarenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10, encerrando a área de 

522,42 metros quadrados (Quinhentos e Vinte e Dois Metros Quadrados e Quarenta e Dois 

Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 29,50 metros (Vinte e Nove Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 10 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

11, constituído pelo lote  10 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 23,04 metros (Vinte e Três Metros e Quatro 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 11; 41,00 metros (Quarenta e Um Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 11, confrontando com o Equipamento 6; 31,47 metros (Trinta e Um Metros e Quarenta e 

Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando 

com o Lote 9; deste deflete a esquerda seguindo com 29,50 metros (Vinte e Nove Metros e 

Cinquenta Centímetros) confrontando com a TaxiWay B; 13,00 metros (Treze Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 11; encerrando 

a área de 1.056,59 metros quadrados (Um Mil e Cinquenta e Seis Metros Quadrados e Cinquenta 

e Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 11 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

11, constituído pelo lote 11 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 23,04 metros (Vinte e Três Metros e Quatro 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 11; 41,00 metros (Quarenta e Um Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 11, confrontando com o Equipamento 6; 13,00 metros (Treze Metros) do lado direito de 

quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 10; 31,47 metros (Trinta e 
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Um Metros e Quarenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente 

para o lote, confrontando com o Lote 12; deste deflete a direita seguindo com 29,50 metros 

(Vinte e Nove Metros e Cinquenta Centímetros) confrontando com a TaxiWay C; encerrando a 

área de 1.056,59 metros quadrados (Um Mil e Cinquenta e Seis Metros Quadrados e Cinquenta 

e Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 12 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

11, constituído pelo lote 12 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 2,46 metros (Dois Metros e Quarenta e Seis 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 10,80 metros (Dez Metros e Oitenta Centímetros) 

de frente para o “cul de sac” da VCI 11; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

aos fundos do lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 31,47 metros (Trinta e 

Um Metros e Quarenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 11; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13, encerrando a área de 

522,42 metros quadrados (Quinhentos e Vinte e Dois Metros Quadrados e Quarenta e Dois 

Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 29,50 metros (Vinte e Nove Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 13 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 13 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 14 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 14 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 14 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 15 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 60,50 metros (Sessenta Metros e 

Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 
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Lote 15 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 15 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 16 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 76,00 metros (Setenta e Seis Metros) 

do Equipamento 6. 

Lote 16 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 16 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 17 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 91,50 metros (Noventa e Um Metros 

e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 17 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 17 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 18 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 107,00 metros (Cento e Sete 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 18 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 18 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 17; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 19 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 
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e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 122,50 metros (Cento e Vinte e Dois 

Metros e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 19 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 19 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 18; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 20 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 138,00 metros (Cento e Trinta e Oito 

Metros) do Equipamento 6. 

Lote 20 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)11, constituído pelo lote 20 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) 

de frente para a VCI 11 ; 15,50 metros (Quinze Metros e Cinquenta Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) 

do lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19; 34,00 

metros (Trinta e Quatro Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, 

confrontando com Lote 21 encerrando a área de 527,00 metros quadrados (Quinhentos e Vinte 

e Sete Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 153,50 metros (Cento e Cinquenta 

e Três Metros e Cinquenta Centímetros) do Equipamento 6. 

Lote 21 Quadra L 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

11, constituído pelo lote 21 da quadra L do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 11,41 metros (Onze Metros e Quarenta e Um 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 11, medindo 13,75 metros (Treze Metros e Setenta e Cinco Centímetros) de 

frente para a VCI 11; 31,02 metros (Trinta e Um Metros e Dois Centímetros) aos fundos do lote 

em relação à VCI 11, confrontando com a TaxiWay C; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) do 

lado direito de quem da VCI 11 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 20; 28,14 

metros (Vinte e Oito Metros e Quatorze Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 11 olha 

de frente para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 864,94 metros quadrados 

(Oitocentos e Sessenta e Quatro Metros Quadrados e Noventa e Quatro Centímetros 

Quadrados).  

Quadra M 

Lote 1 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

12, constituído pelo lote 1 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 
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Santos Dumont”, de formato irregular medindo 17,64 metros (Dezessete Metros e Sessenta e 

Quatro Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no 

cruzamento da VCI 3 com a VCI 12, medindo 28,55 metros (Vinte e Oito Metros e Cinquenta e 

Cinco Centímetros) de frente para a VCI 12; 25,57 metros (Vinte e Cinco Metros e Cinquenta e 

Sete Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando com a TaxiWay C; 29,81 

metros (Vinte e Nove Metros e Oitenta e Um Centímetros) do lado direito de quem da VCI 12 

olha de frente para o lote, confrontando com VCI 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a 

área de 1.309,38 metros quadrados (Um Mil e Trezentos e Nove Metros Quadrados e Trinta e 

Oito Centímetros Quadrados).  

Lote 2 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 2 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) de frente para a VCI 

12 ; 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay C; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 1; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 

1.040,00 metros quadrados (Um Mil e Quarenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 3 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 3 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay C; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 4 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay C; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra M 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 5 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay C; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 6 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay C; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 7 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay C; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 6; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 8 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

12, constituído pelo lote 8 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 12; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando com a TaxiWay C; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9, encerrando a área de 840,88 metros 
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quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 9 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

12, constituído pelo lote  9 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 12; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 12, confrontando com o Equipamento 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 8; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando 

com a TaxiWay C; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 10; encerrando a área de 

1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

 

Lote 10 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

12, constituído pelo lote 10 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 12; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 12, confrontando com o Equipamento 6; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 9; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 11; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay D; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 11 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

12, constituído pelo lote 11 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 12; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando com a TaxiWay D; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 10; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 
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Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 12 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 12 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 11; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 13 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 13 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 12; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 14 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 14 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 15 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 15 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 14; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 16 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 16 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 15; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 17 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 17 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 17 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 16; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 18 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 18 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 18 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 17; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 19 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)12, constituído pelo lote 19 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

12 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 12, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 12 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 18; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 20 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 199,00 metros (Cento e Noventa e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 20 Quadra M 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

12, constituído pelo lote 20 da quadra M do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 8,92 metros (Oito Metros e Noventa e Dois 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 12, medindo 6,26 metros (Seis Metros e Vinte e Seis Centímetros) de frente para 

a VCI 12; 37,33 metros (Trinta e Sete Metros e Trinta e Três Centímetros) aos fundos do lote em 

relação à VCI 12, confrontando com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

direito de quem da VCI 12 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19; 42,96 metros 

(Quarenta e Dois Metros e Noventa e Seis Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 12 

olha de frente para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 965,37 metros 

quadrados (Novecentos e Sessenta e Cinco Metros Quadrados e Trinta e Sete Centímetros 

Quadrados).  

Quadra N 

Lote 1 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

13, constituído pelo lote 1 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 19,36 metros (Dezenove Metros e Trinta e Seis 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 13, medindo 35,36 metros (Trinta e Cinco Metros e Trinta e Seis Centímetros) 

de frente para a VCI 13; 25,81 metros (Vinte e Cinco Metros e Oitenta e Um Centímetros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando com a TaxiWay D; 31,16 metros (Trinta e Um 

Metros e Dezesseis Centímetros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 13 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 1.493,68 metros 

quadrados (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Metros Quadrados e Sessenta e Oito 

Centímetros Quadrados).  

Lote 2 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 2 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 1; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 221,00 metros (Duzentos e Vinte e Um Metros) do Equipamento 6. 

Lote 3 Quadra N 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 3 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 199,00 metros (Cento e Noventa e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 4 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 5 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 6 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra N 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 7 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 6; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

 

Lote 8 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 8 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 7; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 9 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 9 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 8; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 10 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 10 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 11 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 11 Quadra N 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

13, constituído pelo lote 11 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 13; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando com a TaxiWay D; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 

10; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 12 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

13, constituído pelo lote  12 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 13; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 13, confrontando com o Equipamento 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 11; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) 

confrontando com a TaxiWay D; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 13; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 13 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

13, constituído pelo lote 13 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 13; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 13, confrontando com o Equipamento 6; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 12; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 14; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay E; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 14 Quadra N 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

13, constituído pelo lote 14 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 13; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando com a TaxiWay E; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 15 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 15 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 14; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 16 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 16 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 15; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 17 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 17 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 17 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 16; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 18 encerrando 



Empreendimento: Condomínio Aeronáutico Santos Dumont 
Incorporador:  MCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS SPE LTDA 

Endereço: Estrada Municipal Timote Mesquiari s/n 
 

Descrição dos Lotes Condominiais 

Assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse -http://bit.ly/FCKSD-DLote   
 

Página 51 de 83 
 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 18 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 18 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 17; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 19 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 19 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 18; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 20 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 20 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 20 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 19; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 21 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 21 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 21 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 20; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 22 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 22 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 22 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 21; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Viela 1 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 199,00 metros (Cento e Noventa e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 23 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 23 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Viela 1; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 24 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 225,00 metros (Duzentos e Vinte e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 24 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 24 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 23; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 25 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 247,00 metros (Duzentos e Quarenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 25 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 25 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

13 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 24; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 26 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 269,00 metros (Duzentos e Sessenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 26 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)13, constituído pelo lote 26 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) de frente para a VCI 

13 ; 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 25; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 27 encerrando 

a área de 1.040,00 metros quadrados (Um Mil e Quarenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 291,00 metros (Duzentos e Noventa e Um Metros) do Equipamento 6. 

Lote 27 Quadra N 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

03, constituído pelo lote 27 da quadra N do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 5,29 metros (Cinco metros e vinte e nove 

centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove metros) no cruzamento da 

VCI 03 com a VCI 13, medindo 5,59 metros (Cinco metros e cinquenta e nove centímetros) de 

frente para a VCI 13; 42,68 metros (Quarenta e dois metros e sessenta e oito centímetros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 13, confrontando com a Taxiway E; 40,00 metros (Quarenta 

metros) do lado direito de quem da VCI 13 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 

26; 21,42 metros (Vinte um metros e quarenta e dois centímetros) de frente para a VCI 03; 

seguindo com 4,61 metros (Quatro metros e sessenta e um centímetros) em arco de raio de 

concordância = 9,00 metros (Nove metros) de frente para a VCI 03; seguindo 25,78 metros (Vinte 

e cinco metros e setenta e oito centímetros) de frente para VCI 03; totalizando o comprimento 

de 51,81  metros (Cinquenta e um metros e oitenta e um centímetros); encerrando a área de 

1.207,84 metros quadrados (Mil duzentos e sete metros quadrados e oitenta e quatro 

centímetros quadrados). Referido lote, está localizado há 317,00 metros (Trezentos e dezessete 

metros) do Equipamento 06. 

Quadra O 

Lote 1 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

14, constituído pelo lote 1 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 18,20 metros (Dezoito Metros e Vinte 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 14, medindo 33,45 metros (Trinta e Três Metros e Quarenta e Cinco 

Centímetros) de frente para a VCI 14; 28,43 metros (Vinte e Oito Metros e Quarenta e Três 

Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando com a TaxiWay E; 30,09 

metros (Trinta Metros e Nove Centímetros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de frente 

para o lote, confrontando com VCI 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 
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1.477,38 metros quadrados (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Metros Quadrados e Trinta 

e Oito Centímetros Quadrados).  

 

Lote 2 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 2 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) de frente para a VCI 

14 ; 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 1; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 

1.040,00 metros quadrados (Um Mil e Quarenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 313,00 metros (Trezentos e Treze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 3 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 3 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 291,00 metros (Duzentos e Noventa e Um Metros) do Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 4 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 269,00 metros (Duzentos e Sessenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 5 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 
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880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 247,00 metros (Duzentos e Quarenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 6 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Viela 2 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 225,00 metros (Duzentos e Vinte e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 7 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Viela 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 199,00 metros (Cento e Noventa e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 8 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 8 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 7; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 9 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 9 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 8; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10 encerrando a área de 



Empreendimento: Condomínio Aeronáutico Santos Dumont 
Incorporador:  MCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS SPE LTDA 

Endereço: Estrada Municipal Timote Mesquiari s/n 
 

Descrição dos Lotes Condominiais 

Assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse -http://bit.ly/FCKSD-DLote   
 

Página 56 de 83 
 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 10 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 10 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 11 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 11 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 11 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 10; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 12 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 12 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 11; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 13 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 13 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 12; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 14 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 14 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 15 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

14, constituído pelo lote 15 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 14; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando com a TaxiWay E; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 

14; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 16 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

14, constituído pelo lote  16 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 14; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 14, confrontando com o Equipamento 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 15; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) 

confrontando com a TaxiWay E; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 17; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 17 Quadra O 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

14, constituído pelo lote 17 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 14; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 14, confrontando com o Equipamento 6; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 16; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 18; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay F; encerrando a 

área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 18 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

14, constituído pelo lote 18 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 14; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando com a TaxiWay F; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 17; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19, encerrando a área de 840,54 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Cinquenta e Quatro 

Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) 

do Equipamento 6. 

Lote 19 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 19 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 18; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 20 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

 

Lote 20 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 20 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 
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14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 19; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 21 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 21 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 21 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 20; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 22 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 22 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 22 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 21; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 23 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 23 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 23 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 22; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 24 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

 

Lote 24 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 24 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 
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14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 23; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 25 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 25 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 25 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 24; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 26 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 26 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 26 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 25; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 27 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 199,00 metros (Cento e Noventa e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 27 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 27 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 26; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 28 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 221,00 metros (Duzentos e Vinte e Um Metros) do Equipamento 6. 

Lote 28 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 28 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 
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com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 27; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 29 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 243,00 metros (Duzentos e Quarenta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 29 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 29 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 28; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 30 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 265,00 metros (Duzentos e Sessenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 30 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 30 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 29; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 31 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 287,00 metros (Duzentos e Oitenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 31 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 31 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 30; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 32 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 309,00 metros (Trezentos e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 32 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 32 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

14 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 
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frente para o lote, confrontando com Lote 31; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 33 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 331,00 metros (Trezentos e Trinta e Um Metros) do Equipamento 6. 

Lote 33 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)14, constituído pelo lote 33 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) de frente para a VCI 

14 ; 26,00 metros (Vinte e Seis Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 14, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 32; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 34 encerrando 

a área de 1.040,00 metros quadrados (Um Mil e Quarenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 353,00 metros (Trezentos e Cinquenta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 34 Quadra O 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

14, constituído pelo lote 34 da quadra O do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 9,31 metros (Nove Metros e Trinta e Um 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 14, medindo 11,25 metros (Onze Metros e Vinte e Cinco Centímetros) de frente 

para a VCI 14; 40,13 metros (Quarenta Metros e Treze Centímetros) aos fundos do lote em 

relação à VCI 14, confrontando com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

direito de quem da VCI 14 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 33; 41,40 metros 

(Quarenta e Um Metros e Quarenta Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 14 olha de 

frente para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 1.125,85 metros quadrados 

(Um Mil e Cento e Vinte e Cinco Metros Quadrados e Oitenta e Cinco Centímetros Quadrados).  

 

Quadra P 

Lote 1 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 1 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,31 metros (Quatorze Metros e Trinta e Um 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros com a VCI 3, 

medindo 22,11 metros (Vinte e Dois Metros e Onze Centímetros) de frente para a VCI 3; 28,33 

metros (Vinte e Oito Metros e Trinta e Três Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, 

confrontando com a TaxiWay F; 27,75 metros (Vinte e Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com VCI 

3; 38,82 metros (Trinta e Oito Metros e Oitenta e Dois Centímetros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 1.108,70 

metros quadrados (Um Mil e Cento e Oito Metros Quadrados e Setenta Centímetros 

Quadrados).  
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Lote 2 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

03, constituído pelo lote 02 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 17,14 metros (Dezessete metros e quatorze 

centímetros) de frente para a VCI 03; seguindo com 7,90 metros (Sete metros e noventa 

centímetros) de frente para a VCI 03, totalizando a frente de 25,04 metros (Vinte e cinco metros 

e quatro centímetros); 25,00 metros (vinte e cinco metros) aos fundos do lote em relação à VCI 

03, confrontando com a Taxiway F; 38,82 metros (Trinta e oito metros e oitenta e dois 

centímetros) do lado direito de quem da VCI 03 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 01; 40,00 metros (Quarenta metros) do lado esquerdo de quem da VCI 03 olha de frente 

para o lote, confrontando com o Lote 03; encerrando a área de 989,95 metros quadrados 

(Novecentos e oitenta e nove metros quadrados e noventa e cinco centímetros quadrados). 

Referido lote, está localizado há 375,00 metros (Trezentos e setenta e cinco metros) do 

Equipamento 06. 

Lote 3 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 3 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 3 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a 

TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

353,00 metros (Trezentos e Cinquenta e Três Metros) do Equipamento 6. 

 

Lote 4 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 4 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 3 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a 

TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

331,00 metros (Trezentos e Trinta e Um Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 5 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 3 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a 

TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 
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para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

309,00 metros (Trezentos e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 6 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 3 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a 

TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

287,00 metros (Duzentos e Oitenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 7 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 3 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a 

TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 6; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

265,00 metros (Duzentos e Sessenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

 

Lote 8 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 8 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 3 ; 22,00 

metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a 

TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 7; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 880,00 

metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está localizado há 

243,00 metros (Duzentos e Quarenta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 9 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 9 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 
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frente para o lote, confrontando com Lote 8; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 221,00 metros (Duzentos e Vinte e Um Metros) do Equipamento 6. 

Lote 10 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 10 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 9; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 11 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 199,00 metros (Cento e Noventa e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 11 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 11 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 10; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 12 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 12 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 12 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 11; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 13 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 13 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 12; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 
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esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 14 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 14 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 15 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 15 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 14; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 16 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 16 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 15; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 17 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 17 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 17 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 16; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 18 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 18 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

15, constituído pelo lote 18 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 15; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando com a TaxiWay F; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 

17; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 19 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

15, constituído pelo lote  19 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 15; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 15, confrontando com o Equipamento 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 18; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) 

confrontando com a TaxiWay F; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 20; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 20 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

15, constituído pelo lote 20 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 15; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 15, confrontando com o Equipamento 6; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 19; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 21; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay G; encerrando 
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a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 21 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

15, constituído pelo lote 21 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 15; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando com a TaxiWay G; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 20; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 22, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 22 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 22 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 21; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 23 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 23 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 23 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 22; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 24 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 24 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 24 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 
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15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 23; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 25 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 25 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 25 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 24; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 26 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 26 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 26 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 25; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 27 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 27 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 27 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 26; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 28 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 28 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)15, constituído pelo lote 28 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

15 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 15, confrontando 
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com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 27; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 29 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 29 Quadra P 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

15, constituído pelo lote 29 da quadra P do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,13 metros (Quatorze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 15, medindo 13,37 metros (Treze Metros e Trinta e Sete Centímetros) de frente 

para a VCI 15; 22,41 metros (Vinte e Dois Metros e Quarenta e Um Centímetros) aos fundos do 

lote em relação à VCI 15, confrontando com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do 

lado direito de quem da VCI 15 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 28; 31,01 

metros (Trinta e Um Metros e Um Centímetro) do lado esquerdo de quem da VCI 15 olha de 

frente para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 878,17 metros quadrados 

(Oitocentos e Setenta e Oito Metros Quadrados e Dezessete Centímetros Quadrados).  

 

Quadra Q 

Lote 1 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

16, constituído pelo lote 1 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,15 metros (Quatorze Metros e Quinze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 16, medindo 13,47 metros (Treze Metros e Quarenta e Sete Centímetros) de 

frente para a VCI 16; 22,43 metros (Vinte e Dois Metros e Quarenta e Três Centímetros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando com a TaxiWay G; 30,99 metros (Trinta Metros 

e Noventa e Nove Centímetros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 16 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 880,67 metros 

quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados e Sessenta e Sete Centímetros Quadrados).  

Lote 2 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 2 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 1; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 
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Lote 3 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 3 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 4 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 5 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 6 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra Q 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 7 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 6; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 8 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 8 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 7; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 9 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

16, constituído pelo lote 9 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 16; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros)  aos 

fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando com a TaxiWay G; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 10 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

16, constituído pelo lote  10 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 16; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 16, confrontando com o Equipamento 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com o 
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Lote 9; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando 

com a TaxiWay G; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 11; encerrando a área de 

1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

Lote 11 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

16, constituído pelo lote 11 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 16; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 16, confrontando com o Equipamento 6; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 10; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 12; deste deflete a direita 

seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando com a TaxiWay H; encerrando 

a área de 1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e 

Nove Centímetros Quadrados). 

Lote 12 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

16, constituído pelo lote 12 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 16; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando com a TaxiWay H; 36,77 metros (Trinta e Seis 

Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de frente para o 

lote, confrontando com Lote 11; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 13, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 

Lote 13 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 13 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 12; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 14 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 14 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

 

Lote 15 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 15 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 14; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 16 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 16 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 15; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 17 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 17 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 17 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 16; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 18 encerrando 
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a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 18 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 18 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 17; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 19 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)16, constituído pelo lote 19 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

16 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 16, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 18; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado 

esquerdo de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 20 encerrando 

a área de 880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, 

está localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 20 Quadra Q 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

16, constituído pelo lote 20 da quadra Q do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,13 metros (Quatorze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 16, medindo 13,50 metros (Treze Metros e Cinquenta Centímetros) de frente 

para a VCI 16; 22,54 metros (Vinte e Dois Metros e Cinquenta e Quatro Centímetros) aos fundos 

do lote em relação à VCI 16, confrontando com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) 

do lado direito de quem da VCI 16 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 19; 31,01 

metros (Trinta e Um Metros e Um Centímetro) do lado esquerdo de quem da VCI 16 olha de 

frente para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 883,27 metros quadrados 

(Oitocentos e Oitenta e Três Metros Quadrados e Vinte e Sete Centímetros Quadrados).  

Quadra R 

Lote 1 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

17, constituído pelo lote 1 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,15 metros (Quatorze Metros e Quinze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 17, medindo 13,59 metros (Treze Metros e Cinquenta e Nove Centímetros) de 
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frente para a VCI 17; 22,56 metros (Vinte e Dois Metros e Cinquenta e Seis Centímetros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando com a TaxiWay H; 30,99 metros (Trinta Metros 

e Noventa e Nove Centímetros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, 

confrontando com VCI 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 17 

olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 885,77 metros 

quadrados (Oitocentos e Oitenta e Cinco Metros Quadrados e Setenta e Sete Centímetros 

Quadrados).  

 

Lote 2 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 2 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

17 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 1; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 3 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 177,00 metros (Cento e Setenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 3 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 3 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

17 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 2; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 4 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 155,00 metros (Cento e Cinquenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 4 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

17 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 3; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 133,00 metros (Cento e Trinta e Três Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 5 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 
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Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

17 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 4; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 111,00 metros (Cento e Onze Metros) do Equipamento 6. 

Lote 6 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 6 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

17 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 5; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 7 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 89,00 metros (Oitenta e Nove Metros) do Equipamento 6. 

Lote 7 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 7 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

17 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 6; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 67,00 metros (Sessenta e Sete Metros) do Equipamento 6. 

Lote 8 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 8 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) de frente para a VCI 

17 ; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando 

com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de 

frente para o lote, confrontando com Lote 7; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo 

de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 9 encerrando a área de 

880,00 metros quadrados (Oitocentos e Oitenta Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 45,00 metros (Quarenta e Cinco Metros) do Equipamento 6. 

Lote 9 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

17, constituído pelo lote 9 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 12,37 metros (Doze Metros e Trinta e Sete 
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Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 2,99 metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de 

concordância = 4,00 metros (Quatro Metros) e 7,75 metros (Sete Metros e Setenta e Cinco 

Centímetros) de frente para o “cul de sac” da VCI 17; 22,00 metros (Vinte e Dois Metros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando com a TaxiWay H; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 8; 

36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 10, encerrando a área de 840,88 

metros quadrados (Oitocentos e Quarenta Metros Quadrados e Oitenta e Oito Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 23,00 metros (Vinte e Três Metros) do 

Equipamento 6. 
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Lote 10 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

17, constituído pelo lote  10 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 13,13 metros (Treze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente para o 

“cul de sac” da VCI 17; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em relação à 

VCI 17, confrontando com o Equipamento 6; 36,77 metros (Trinta e Seis Metros e Setenta e Sete 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 9; deste deflete a esquerda seguindo com 23,00 metros (Vinte e Três Metros) confrontando 

com a TaxiWay H; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 11; encerrando a área de 

1.029,49 metros quadrados (Um Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados e Quarenta e Nove 

Centímetros Quadrados). 

Lote 11 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

17, constituído pelo lote 11 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 22,41 metros (Vinte e Dois Metros e Quarenta 

e Um Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente 

para o “cul de sac” da VCI 17; 47,00 metros (Quarenta e Sete Metros) aos fundos do lote em 

relação à VCI 17, confrontando com o Equipamento 6; 16,05 metros (Dezesseis Metros e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com o 

Lote 10; 37,18 metros (Trinta e Sete Metros e Dezoito Centímetros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com o Lote 12; deste deflete a direita 

seguindo com 32,00 metros (Trinta e Dois Metros) confrontando com a TaxiWay I; encerrando 

a área de 1.356,42 metros quadrados (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Metros Quadrados 

e Quarenta e Dois Centímetros Quadrados). 

Lote 12 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

17, constituído pelo lote 12 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 3,09 metros (Três Metros e Nove Centímetros) 

em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue medindo 2,99 

metros (Dois Metros e Noventa e Nove Centímetros) em arco de raio de concordância = 4,00 

metros (Quatro Metros) e 24,75 metros (Vinte e Quatro Metros e Setenta e Cinco Centímetros) 

de frente para o “cul de sac” da VCI 17; 30,00 metros (Trinta Metros) aos fundos do lote em 

relação à VCI 17, confrontando com a TaxiWay I; 37,18 metros (Trinta e Sete Metros e Dezoito 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 11; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de quem da VCI 17 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 13, encerrando a área de 1.193,95 metros quadrados (Um 

Mil e Cento e Noventa e Três Metros Quadrados e Noventa e Cinco Centímetros Quadrados). 

Referido lote, está localizado há 32,00 metros (Trinta e Dois Metros) do Equipamento 6. 

Lote 13 Quadra R 
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Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 13 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 30,00 metros (Trinta Metros) de frente para a VCI 17 ; 

30,00 metros (Trinta Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando com a 

TaxiWay I; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 12; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 14 encerrando a área de 

1.200,00 metros quadrados (Um Mil e Duzentos Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 62,00 metros (Sessenta e Dois Metros) do Equipamento 6. 

Lote 14 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 14 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 30,00 metros (Trinta Metros) de frente para a VCI 17 ; 

30,00 metros (Trinta Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando com a 

TaxiWay I; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 13; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 15 encerrando a área de 

1.200,00 metros quadrados (Um Mil e Duzentos Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 92,00 metros (Noventa e Dois Metros) do Equipamento 6. 

Lote 15 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 15 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 30,00 metros (Trinta Metros) de frente para a VCI 17 ; 

30,00 metros (Trinta Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando com a 

TaxiWay I; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 14; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 16 encerrando a área de 

1.200,00 metros quadrados (Um Mil e Duzentos Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 122,00 metros (Cento e Vinte e Dois Metros) do Equipamento 6. 

Lote 16 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna 

(VCI)17, constituído pelo lote 16 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio 

Aeronáutico Santos Dumont”, medindo 30,00 metros (Trinta Metros) de frente para a VCI 17 ; 

30,00 metros (Trinta Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando com a 

TaxiWay I; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 15; 40,00 metros (Quarenta Metros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 17 encerrando a área de 

1.200,00 metros quadrados (Um Mil e Duzentos Metros Quadrados). Referido lote, está 

localizado há 152,00 metros (Cento e Cinquenta e Dois Metros) do Equipamento 6. 
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Lote 17 Quadra R 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

17, constituído pelo lote 17 da quadra R do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 14,13 metros (Quatorze Metros e Treze 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros) no cruzamento da 

VCI 3 com a VCI 17, medindo 30,63 metros (Trinta Metros e Sessenta e Três Centímetros) de 

frente para a VCI 17; 39,67 metros (Trinta e Nove Metros e Sessenta e Sete Centímetros) aos 

fundos do lote em relação à VCI 17, confrontando com a TaxiWay I; 40,00 metros (Quarenta 

Metros) do lado direito de quem da VCI 17 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 

16; 31,01 metros (Trinta e Um Metros e Um Centímetro) do lado esquerdo de quem da VCI 17 

olha de frente para o lote, confrontando com VCI 3 encerrando a área de 1.568,37 metros 

quadrados (Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Metros Quadrados e Trinta e Sete 

Centímetros Quadrados).  

Quadra S 

Lote 1 Quadra S 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 1 da quadra S do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 13,33 metros (Treze Metros e Trinta e Três 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 9,00 metros (Nove Metros com a VCI 3, 

medindo 36,88 metros (Trinta e Seis Metros e Oitenta e Oito Centímetros) de frente para a VCI 

3; 44,89 metros (Quarenta e Quatro Metros e Oitenta e Nove Centímetros) aos fundos do lote 

em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay I; 14,04 metros (Quatorze Metros e Quatro 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com VCI 

3; 26,37 metros (Vinte e Seis Metros e Trinta e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da 

VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 2 encerrando a área de 1.077,94 metros 

quadrados (Um Mil e Setenta e Sete Metros Quadrados e Noventa e Quatro Centímetros 

Quadrados).  

Lote 2 Quadra S 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 2 da quadra S do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 44,38 metros (Quarenta e Quatro Metros e Trinta e Oito 

Centímetros) de frente para a VCI 3 ; 44,20 metros (Quarenta e Quatro Metros e Vinte 

Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay I; 26,37 

metros (Vinte e Seis Metros e Trinta e Sete Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha 

de frente para o lote, confrontando com Lote 1; 30,40 metros (Trinta Metros e Quarenta 

Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 3 encerrando a área de 1.254,50 metros quadrados (Um Mil e Duzentos e Cinquenta e 

Quatro Metros Quadrados e Cinquenta Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado 

há 132,60 metros (Cento e Trinta e Dois Metros e Sessenta Centímetros) do Equipamento 6. 
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Lote 3 Quadra S 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 3 da quadra S do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 34,74 metros (Trinta e Quatro Metros e Setenta e Quatro 

Centímetros) de frente para a VCI 3 ; 34,60 metros (Trinta e Quatro Metros e Sessenta 

Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay I; 30,40 

metros (Trinta Metros e Quarenta Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com Lote 2; 33,55 metros (Trinta e Três Metros e Cinquenta e Cinco 

Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 4 encerrando a área de 1.106,39 metros quadrados (Um Mil e Cento e Seis Metros 

Quadrados e Trinta e Nove Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 98,00 

metros (Noventa e Oito Metros) do Equipamento 6. 

Lote 4 Quadra S 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI)3, 

constituído pelo lote 4 da quadra S do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, medindo 34,14 metros (Trinta e Quatro Metros e Quatorze Centímetros) de 

frente para a VCI 3 ; 34,00 metros (Trinta e Quatro Metros) aos fundos do lote em relação à VCI 

3, confrontando com a TaxiWay I; 33,55 metros (Trinta e Três Metros e Cinquenta e Cinco 

Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com 

Lote 3; 36,66 metros (Trinta e Seis Metros e Sessenta e Seis Centímetros) do lado esquerdo de 

quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 5 encerrando a área de 

1.193,58 metros quadrados (Um Mil e Cento e Noventa e Três Metros Quadrados e Cinquenta 

e Oito Centímetros Quadrados). Referido lote, está localizado há 64,00 metros (Sessenta e 

Quatro Metros) do Equipamento 6. 

Lote 5 Quadra S 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote 5 da quadra S do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular medindo 5,70 metros (Cinco Metros e Setenta 

Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros), deste segue 

medindo 9,28 metros (Nove Metros e Vinte e Oito Centímetros) em arco de raio de concordância 

= 4,00 metros (Quatro Metros) e 19,73 metros (Dezenove Metros e Setenta e Três Centímetros) 

de frente para o “cul de sac” da VCI 3; 32,00 metros (Trinta e Dois Metros) aos fundos do lote 

em relação à VCI 3, confrontando com a TaxiWay I; 36,66 metros (Trinta e Seis Metros e Sessenta 

e Seis Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando 

com Lote 4; 31,11 metros (Trinta e Um Metros e Onze Centímetros) do lado esquerdo de quem 

da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando com Lote 6, encerrando a área de 1.180,20 

metros quadrados (Um Mil e Cento e Oitenta Metros Quadrados e Vinte Centímetros 

Quadrados). Referido lote, está localizado há 32,00 metros (Trinta e Dois Metros) do 

Equipamento 6. 
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Lote 6 Quadra S 

Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado com frente para a Via de circulação interna (VCI) 

3, constituído pelo lote  6 da quadra S do condomínio denominado “Condomínio Aeronáutico 

Santos Dumont”, de formato irregular, medindo 39,74 metros (Trinta e Nove Metros e Setenta 

e Quatro Centímetros) em arco de raio de concordância = 11,00 metros (Onze Metros) de frente 

para o “cul de sac” da VCI 3; 54,54 metros (Cinquenta e Quatro Metros e Cinquenta e Quatro 

Centímetros) aos fundos do lote em relação à VCI 3, confrontando com o Equipamento 6; 31,11 

metros (Trinta e Um Metros e Onze Centímetros) do lado direito de quem da VCI 3 olha de frente 

para o lote, confrontando com o Lote 5; deste deflete a esquerda seguindo com 32,00 metros 

(Trinta e Dois Metros) confrontando com a TaxiWay I; 26,37 metros (Vinte e Seis Metros e Trinta 

e Sete Centímetros) do lado esquerdo de quem da VCI 3 olha de frente para o lote, confrontando 

com o Matricula 24.205; encerrando a área de 1.403,90 metros quadrados (Um Mil e 

Quatrocentos e Três Metros Quadrados e Noventa Centímetros Quadrados). 
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