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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 

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

avaliação do bem móvel, veículo ônibus rodoviário,  Scania L94 UB 

AR TK, carroceria Caio Millenium, ano 2001, Placa IKF 0591/RS. 

 

 

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos.  

  

 

 

DESCRIÇÃO E CARACTERISTICAS DO BEM  

 

   Um veículo Ônibus Scania L94 UB AR TK, carroceria Caio 

Millenium, ano 2001, Placa IKF 0591/RS, em regular estado de 

conservação. O veículo em sua lataria/estrutura apresenta uma boa 

conservação, possuindo poucos  arranhões. 

  Pneus apresentando bom estado de conservação, o desgaste é 

homogêneo da banda de rodagem, estando com a profundidade dos sulcos 

dentro dos padrões, nos limites de 1,6mm, levando em consideração os 

padrões, junto a resolução do CONTRAN 558/80. O veículo possui ar 

condicionado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 
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DIAGNOSTICO DO MERCADO:  

      No presente momento o mercado para este tipo de bem pela sua 

espécie e modalidade, apresenta algumas variações negativas. A queda na 

comercialização de veículos novos,  a restrição de créditos para a aquisição 

de veículos novos e seminovos, tem a apresentado uma grande queda no 

mercado automobilístico. Outro motivo é oferta de financiamento de 

veículos novos e adesões a grupos de consórcios com parcelas 

decrescentes,  parcelas estáveis, contemplação móvel, lances financiados, 

redutores de parcelas.  

 

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$19.000,00(dezenove mil reais) a R$25.000,00(vinte e 

cinco 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. 

 

FATORAÇÃO POSITIVA 

 O veículo não apresenta fatores positivos. 

 

FATORAÇÃO NEGATIVA 

  

 O veículo tem o ano de fabricação e modelo 2001, estando com 14 

anos de uso.  Segundo a Resolução Regimental de Transporte de 

Fretamento e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul n.º 5295/2010, 

capítulo III, artigos 13 e 21 da mencionada lei, estabelecem uma idade 

máxima de 20(vinte) anos, para utilização de veículo.(artigos juntado no 

anexo). Esta determinação e a idade do veículo aqui em estudo, restringi e 
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muito a comercialização deste tipo de bem,  acabam deixando o seu valor 

de mercado comprometido.  

 
Art. 13 - As empresas que executam ou pretendam executar serviços especiais de transporte 
deverão submeter seus veículos, com idade máxima de 20 (vinte) anos, ao seguinte 
cronograma de vistoria, com Laudo de Inspeção Técnica (LIT) emitido pelo sistema 
Extranet/DAER, por oficina própria ou não, em ambos os casos credenciadas pelo DAER, 
cuja LIT será firmada por Engenheiro Mecânico 
legalmente habilitado junto ao CREA: 
I. Veículo Ônibus Rodoviário, com idade até 15 (quinze) anos, vistoria anual; 
II. Veículo Ônibus Rodoviário, com idade acima de 15 e até 20 anos, inclusive, vistoria 
semestral; 
III. Veículo Micro Ônibus Rodoviário, com idade até 15 (quinze) anos, vistoria anual; 
IV. Veículo Micro Ônibus Rodoviário, com idade acima de 15 até 20 anos, inclusive, 
vistoria 
semestral; 
V. Veículo Micro Ônibus tipo “VAN”, com idade até 05 anos, vistoria anual; 
VI. Veículo Micro Ônibus tipo “VAN”, com idade superior a 05 anos, vistoria semestral. 
 

Art. 21 - A utilização dos veículos nos serviços especiais fica limitada, em função das idades de 
seus chassis e da segurança oferecida aos usuários, às seguintes distâncias de percurso, por 
viagem (idae volta): 
I. Veículo com idade até 15 anos: sem limite de distâncias de viagem; 
II. Veículo com idade acima de 15 e até 20 anos: com limite de 1.200 (mil) quilômetros; 

 

CALCULOS AVALIATÓRIOS 

         Valor do mercado                                  R$20.000,00. 

 

O valor atribuído em R$16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais). 

 

 

 

Fortaleza dos Valos, 08 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

                                José Lazaro Ribeiro Menezes  

               Avaliador 
 


