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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 
O referido LAUDO DE AVALIAÇÃO destina-se apresentar o resultado de       

avaliação do bem móvel, veículo Renault Kangoo 1.6 ano 2000, placas ILA 

7648.  

 

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos.  

 

DESCRIÇÃO E CARACTERISTICAS DO BEM  

 

    Um veículo Ford Fiesta, ano 2008 Placa IPO 1912/RS em regular 

estado de conservação. O veículo em sua lataria/estrutura apresenta regular 

conservação, possuindo algum desgaste e esfolados na pintura.  

  Pneus apresentando regular estado de conservação e uso, estando 

com a profundidade dos sulcos perto do limite 1,6mm, levando em 

consideração os padrões, junto a resolução do CONTRAN 558/80. 

 O veículo segundo informações apresenta problemas junto ao 

sistema de ar condicionado. 
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PESQUISAS DE VALORES: 

Para obtenção do valor do referido bem, foram feitas pesquisas a 

empresas do ramo de compra e venda de veículos deste segmento, pesquisa 

em sites especializados no ramo de comercialização neste segmento, 

pesquisa tabela FIPE, apresentam uma média de valor de mercado atual, 

variando entre R$12.940,00(doze mil novecentos e quarenta reais) a 

R$14.000,00(quatorze mil reais) dependendo do estado e conservação do 

veículo.  

 

METODO UTILIZADO  

 

  O bem descrito foi avaliado pelo método comparativo de dados de 

mercado, devido ao estado e as condições do bem e legislação em vigor o 

que implicou em uma amostra representativa, comparativa com o rigor 

escolhido das características apresentadas pelo bem em avaliação. 

 

 Deve ser salientado que em todo e qualquer negocio de compra e 

venda de veículos deve-se levar em consideração o que nosso ordenamento 

jurídico CDC (código de defesa do consumidor) estabelece, sendo que em 

leilão de bens descartados pelo poder publico o arrematante/comprador, 

arremata o bem no estado/conservação da coisa/bem, não estabelecendo 
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garantias do comitente ao consumidor, fatos estes que não se poder tratar o 

veículo aqui em avaliação os mesmos parâmetros e valores de mercado. 

 

FATORAÇÃO POSITIVA 

 O veículo não apresenta fatores positivo, não podendo se aferir 

algum valor por  nenhum fatores frente ao ano de fabricação, até os dias de 

hoje e a utilização. 

 

FATORAÇÃO NEGATIVA 

  

 O veículo apresenta desgaste e esfolados nos parachoques. O estado 

e conservação dos pneus, estando próximo do seu limite de rodagem. Outro 

ponto o veículo se tratar de ambulância visto a legislação atual traz alguns 

impeditivos sobre a sua nova registro junto ao Detran/RS. 

 

CALCULOS AVALIATÓRIOS 

         Valor do mercado                                  R$12.940,00(FIPE)           

 

O valor atribuído em R$5.823,00(cinco mil oitocentos e vinte e três 

reais). 

 

 

 

                              Fortaleza dos Valos, 08 de setembro de 2015. 

 

 

 

                                José Lazaro Ribeiro Menezes  

               Avaliador 
 


