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LAUDO DE AVALIAÇÃO
Em cumprimento ao respeitável despacho de mov. 164.1, dos autos de
CARTA PRECATORIA, autuada sob nº 117-11.2017.8.16.0119, oriunda da 5ª Vara Federal de
Maringá-PR, extraída dos autos de Execução Fiscal sob n° 5000229-04.2016.4.04.7003, em que é
exequente UNIAO-PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL E OUTRO e executada CML
LOCAÇÃO DE GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA dirigi-me nesta cidade e sede do Foro
Regional de Nova Esperança da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, Estado do Paraná,
sendo aí, com as cautelas e prescrições legais de estilo, procedi a AVALIAÇÃO do(s) seguinte(s) bem
(ns):
a-) 01 (um) VEICULO Caminhão marca/modelo VW/16.200 3 Eixos, ano de
fabricação/modelo 1999/1999, placa CRT–6970, cor Branca, chassi 9BWY2TGF0XRX05188,
Renavam 00721047432, combustível a Diesel, o Veiculo não esta equipado de carroceria.
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: em razoável estado - Lataria e pintura; em razoável
estado de conservação, pintura aparentemente fosca ou desbotada: Mecânica: segundo informações
em funcionamento, porem a caixa de cambio apresenta problema na hora de engatar a 1ª Marcha, (não
podendo informar o estado uma vez em que não foi dado partida e o veiculo encontra-se sem bateria e
parado por um bom tempo); Interior e estofamento: em mau estado de conservação, estofamento do
banco do motorista com alguns rasgos, no assoalho parte interna possui alguns podres e sinais de
ferrugem, no painel não consta o tacógrafo; Pneus: possui 10 rodas, e 09 (Nove) estão com pneus
todos em mau estado e 01(um) estepe em mau estado; Chassis e Longarina: visto a olho nu aparenta
ser alongada e estar em bom estado.
INFORMAÇÃO: o Munk TKA 45.700 que consta na penhora não encontra-se instalado
no referido veiculo, sendo que, não foi possível localizar o Munk uma vez em que o responsável por
cuidar do pátio onde estão os veiculo não sabe informar onde esta o mesmo.
AVALIAÇÃO: Considerando pesquisa de preço junto ao instituto FIPE e
a sites de revenda, e levando em consideração o estado de conservação em que encontra-se o
caminhão, avalio em R$-50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
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b-) 01 (um)

VEICULO Caminhão

marca/modelo Ford/F14000, ano de

fabricação/modelo 1993/1993, placa NJR-4550, cor Branca, chassi 9BFXTNSM3PDB14038,
Renavam 00945947755, combustível a Diesel, o Veiculo não esta equipado de carroceria.
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: em péssimo estado de conservação, o veiculo
encontra-se se parado por muito tempo sem funcionamento, sem caixa de cambio, sem bateria, lataria
do lado esquerdo esta com um pequeno podre, esta com 06 pneus todos em péssimo estado de
conservação e quatro rodas não tem pneus.
AVALIAÇÃO: Considerando pesquisa de preço junto ao instituto FIPE e
a sites de revenda, e levando em consideração o péssimo estado de conservação em que encontra-se o
caminhão, avalio em R$-10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
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c-) 01 (um) VEICULO Caminhão marca/modelo Ford/F12000, ano de
fabricação/modelo 1992/1993, placa BWB-9138, cor Branca, chassi 9BFWTNRM9NDB01714,
Renavam 00604959656, combustível a Diesel, o Veiculo esta equipado com prancha e MUNK
GRM 15000 cor amarela.
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: em razoável estado - Lataria e pintura; em razoável
estado de conservação, pintura aparentemente fosca ou desbotada, com o teto amassado: Mecânica: o
veiculo encontra-se parado por um bom tempo, sendo assim não foi possível ver em funcionamento,
aparentemente a caixa de cambio não consta no veiculo e o cardam esta desmontado; Interior e
estofamento: em mau estado de conservação, sem o banco do passageiro, sem forro no chão e no teto
do caminhão, no assoalho parte interna possui alguns podres e ferrugem; Pneus: possui 06 (seis)
pneus, todos em mau estado e não tem estepe; Chassis e Longarina: visto a olho nu aparenta ser
alongada e estar em bom estado; MUNK e prancha: aparentemente o munk e a prancha esta em bom
estado.
AVALIAÇÃO: Considerando pesquisa de preço junto ao instituto FIPE e
a contato com empresas de guindastes, e levando em consideração o estado de conservação em que
encontra-se o caminhão e seus equipamentos, avalio em R$-55.00,00 (CINQUENTA E CINCO
MIL REAIS).

A presente avaliação importa no seu total em R$-115.000,00-(CENTO E
QUINZA MIL REAIS).
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INFORMAÇÃO: Informo respeitosamente a Vossa Excelência, que deixo de
proceder a avaliação do intem d-) que consta na penhora de Mov. 09, o VEICULO Guindaste
Tadano TG500E, Placas CZX 5836, Renavam 00437854078, sendo que não foi possivel localiza-lo
e não se tem informação do paradeiro do mesmo.
Avaliação realizada de acordo com a situação real em que se encontram o veículo e seus
equipamentos, e a depreciação do produto, referente ao seu estado de conservação. O valor atribuído
ao(s) bem(ns) foi baseado em informações realizadas junto a consulta no site da Fundação Instituto de
Pesquisa Econômicas (FIPE), preço caminhão, e a pesquisa realizada com vendedores de veículos
desta cidade alem de pesquisa em internet.
Nova Esperança, 21 de SETEMBRO de 2018.

MARIA IZABEL FRATINI DE OLIVEIRA
AVALIADORA JUDICIAL
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