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

avaliação do bem móvel, Retroescavadeira MF-86 ano 1990.   

 

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos.  

 

DESCRIÇÃO E CARACTERISTICAS DO BEM  

 

   Uma Retroescavadeira MF 86 ano 1990. Equipamento em  regular 

estado de funcionamento e conservação, em operação. 

 

FOTOS 
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PESQUISAS DE VALORES: 

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

empresas do ramo de comercialização deste tipo de equipamento(maquinas 

pesadas) pesquisa em sites especializados no ramo de comercialização 

neste segmento, no momento econômico  do pais  apresentam uma queda 

nas comercializações, visto a paralisação de obras Publicas , sendo 

empreiteiras o grande mercado.  
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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 e maquinas pesadas, 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 garantias do comitente ao consumidor, fatos 

estes que não se poder tratar o veículo aqui em avaliação os mesmos 

parâmetros e valores de mercado. (relação de consumo) 

 

FATORAÇÃO POSITIVA 

 O veículo não apresenta fatores positivo, não podendo se aferir 

algum valor por  nenhum fator de destaque visto o estado em que encontra-

se. 

 

FATORAÇÃO NEGATIVA 

  

 O  equipamento apresenta desgaste pelo uso e tempo , não 

apresentando fatoração negativa  significativa.  

 

CALCULOS AVALIATÓRIOS 

 

Com vista aos fatores apresentados acima  atribui-se  o valor  de 

R$15.000,00(quinze mil reais). 

 

 

 

                              Fortaleza dos Valos, 08 de setembro de 2015. 

 

 

 

                                José Lazaro Ribeiro Menezes  

               Avaliador 


