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Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1• Vara Empresarial da 

Capital do Rio de Janeiro. rf [) 
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Licks Contadores Associados, empresa representada por Gustavo Licks e 

nomeada como administradora judicial das empresas falidas, já devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem perante este Douto Juízo, 

visando dar continuidade aos procedimentos já adotados para realização do 

leilão designado por V. Exa. para o próximo dia 28.06.2012, requerer: 

a) a juntada dos laudos de avaliação dos veículos e bens móveis C'!IJP. P.stão 

alocados no Prédio 8 (Doc. anexo), bem como; 

b) a expedição de mandado de pagamento em nome do perito contratado, Sr. 

GUSTAVO SIGNORELLI RUIZ SANTAMARIA1
, inscrito no CPF sob o no 

072.754.747-00, Banco do Brasil, Agência: 2496-1, Conta Corrente: 14.825-3; 

1 Em 16.05.12, V. Exa. deferiu o pedido de contratação do avaliador Engenheiro Gustavo 
Signorelli Ruiz Santamaría (CREA/RJ 161884/0), para avaliação de 53 (cinqüenta e três) 
velculos, maquinários, móveis e utensílios alocados no Prédio 8 do FAC, nos termos do art. 22, 
inciso 111, alínea h, da Lei 11.1 O 1/2005 



Por fim, considerando que o perito supra deixou registrado no laudo que ora se 

requer a juntada, não ter procedido a avaliação do veículo marca Kombi 

Standard, chassi 9BWGB17X2YPO, placa LNE 4467, por não tê-lo encontrado, 

esclarecemos a V. Exa. que o aludido bem já foi localizado, e será objeto de 

avaliação em laudo complementar a ser apresentado a este Douto Juízo. 

Termos em que, pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2012. 





•• 
GusTAVO SIGNORELU Ru1z SANTAMARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2012. 

À S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"- CNPJ no 92.772.821/0107-12 

End.: Estrada do Galeão n° 3.200- Ilha do Governador -Rio de Janeiro· RJ 

A/C: Srs. Carlos André Fonseca e Mário Porchat 

GUSTAVO SIGNORELLI RUIZ SANTAMARIA, 

Engenheiro Civil e Mecânico, vêm, a pedido, apresentar LAUDO DE AVALIAÇÃO 

relativo à avaliação de parte dos ativos annazenados no galpão denominado Prédio 8 de 

VSas. 

LAUDO DE A VALIACÃO 

1.0 OBJETIVO 

Presta-se o presente Parecer para identificar os ativos 

existentes em parte do imóvel do Contratante, fazendo-se necessário caracterizar que o 

levantamento em questão, foi efetuado sem nenhuma comprovação de propriedade dos 

mesmos, seja através de Inventários Contábeis comprovados por Livros Fiscais de 

Entrada de Mercadorias, ou mesmo Notas Fiscais de Compra ou de transferência de 

outras localidades, ou seja, sem gualquet Jucuruentação hábil que comprove sua 

origem. 

Para tal, foram inventariados móveis e utensílios 

annazenados no local, à exceção da área resttita c inviolável do armazém alfandegado, 

destinada aos ativos s.ob custódia da Receita Federal. 
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GusTAVO SJGNORELLI RVIz SAN1i'\MARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAIRJ: 161884/D 

DAINSPECÃO 

Inicialmente, face à grande quantidade e variedade do 

material a ser avaliado, cabe aqui informar que atuaram como auxiliares deste 

profissional, o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Nelson Hasselmann de 

Figueiredo e a estatística Priscila Maria Signorelli Montesanto Scheer. 

A inspeção foi levada a cabo pelos profissionais que 

subscrevem no período de 07 a 11 de maio do corrente ano, estando às conclusões 

exaradas no corpo do presente Relatório referenciadas àquelas datas. 

Nossa presença foi franqueada pelos Contratantes que se 

fizeram representar por diversos funcionários da MASSA FALIDA durante todo o 

trabalho. 

Cumpre ainda ressaltar que a demarcação de todos os 

lotes de ativos, foi pessoalmente efetuada, ainda durante o processo de quantificação e 

discriminação dos ativos pelos profissionais que subescrevem, pelos leiloeiros 

habilitados para tal. Assim sendo, foram demarcados através de fitas plásticas, 41 

(quarenta e um) lotes onde se caracteriza a diversidade dos objetos, sendo certo que não 

houve um remanejamento anterior no intuito de separá-los por tipo ou qualidade que 

caracterizariam os lotes como homogeneizados. 

Desta forma, foram inventariados todos os ativos 

passíveis de quantificação e posterimmente, pesquisados preços de venda tais como: de 

sucatas eletroeletrônicas, plásticas, metálicas, de papelão, papel, alumínio, ferro, 

aglomerados em madeira, tecidos etc., através de consultas a compradores e fabricantes 

de mercadorias idênticas ou similares em estado de novo e devidamente depreciadas 

bem como de outras usadas, levando-se ainda em consideração o estado de conservação 

dos ativos em comparação com os bens ofertados no mercado. 

Faz-se mister ressaltar que eventuais futuras modificações 

nos lotes já demarcados, não contemplam nosso trabalho já dado como terminado, e 

tendo como exemplificação, o agrcgamento de todos os Racks para armazenamento de 

cargas, adstritos ao Lote 17, conforme instlllçõcs dos leiloeiros, sendo ele exclusiva 

responsabilidade de VSas, administrar eventuais interesses dos compradores, em 

remanejar ativos entre os referidos lotes para efeito de arremates em leilão. 
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•• GuSTAVO SrGNORELLI Rurz SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CREA/RJ: 161884/D 

3.0 DA A VALIA CÃO 

A seguir, apresentamos tabela com valores redondos em 

Reais para todos os lotes acima referenciados. Em anexo ao presente parecer seguem as 

tabelas divididas por lotes e a discriminação dos ativos pertencentes a cada lote. 

Lote Valor Lote Valor 

1 2.955,00 22 995,00 

2 4.870,00 23 1.850,00 

3 260,00 24 1.570,00 

4 3.400,00 25 4.120,00 

5 2.870,00 26 1.240,00 

6 3.195,00 27 350,00 

7 1.120,00 28 490,00 

8 30.050,00 29 450,00 

9 2. 730,00 30 360,00 

10 3.750,00 31 950,00 

11 4.915,00 32 1.880,00 
1---::-::---lf------:-.::-:-:::-:-::+----:-::--·-r-····-······· ·······---c-,-,.--1 

12 2.020,00 33 215,00 

13 7.150,00 34 300,00 

14 3.160,00 35 570,00 

15 2.290,00 36 545,00 

16 6. 780,00 37 460,00 

17 6.210,00 38 640,00 

18 15.960,00 39 590,00 

19 48.600,00 ~ MO~O 

20 52.000,00 
• -----·-··---:-:--:-::-::-:-:-1 

41 14.150,00 

21 2.110,00 X X 

TOTAL APURADO R$ 237.095,00 
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•• GUSTAVO S!GNORELLI RUIZ SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CREA/RJ: 161884/0 

ENCERRAMENTO 

Anexamos ao presente Laudo de A vali ação conjunto de 
tabelas com descrição dos ativos dos lotes e relatório fotográfico 'lustram os lotes 
avaliados no corpo deste trabalho. 

ngenhe' o Ci I e de Segurança do Trabalho 
CREAIRJ R.J- 20.384/D 

PRISCILA MARIA SIGNORELLI MONTESANTO SCHEER 
Estatística 
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ANEXO 1) Tabelas com 

•• GuSTAVO SIGNORELLI Ru1z SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

a descrição dos ativos dos lotes: 
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•• GusTAVO SIGNORELLI RVIz SANTAMARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 

Lote 1 
Janela basculante alumínio com vidro (0,64 m x 1,2 m) 
Basculante triplo alumínio com vidro (2,30 x 1,28) 

CRENRJ: 161884/0 

Cantoneiras vazadas metálicas diversos tamanhos - 30 unidades 
Caixonete metálico ( 40cm x 70cm)- 1 O unidades 
Geladeira de isopor (25cm x 40cm) 
Chapa metálica (1,50 m x 0,50 m) - 70 unidades- sucata 
Chapa metálica (l,SO·m x 1,50 m)- sucata 
Caixa--guardanapo tecido 
Monitore(}mputador- 30 unidades de diversos modelos e tipos (sucata eletrônica) 
Periféricos diversos • lOunidades ~ sucata eletrônica 
Caixa alumínio 25 x 50 
Suporte metálico (97 em x Sem x 4cm) - 30 unidades 
Utensílio escritório (grampeador/guilhotina, lixeiras, suporte). 
Mesa quadrada metálica (65cmx65cmx 70cm) 
Gerador ONAN modelo 10CW -3R/ 1 Hangar incompleto 
crus obsoletas no estado- (peso: 1,5 kg) - 15 unid. ( sucata eletrônica ) 
Bebedouro em-mau;;estado de conservação 
Compressor WAYNE. modelo UW7tn• série: 54184710RPN I pressão máx: 12.8 
kg/cm3 

Abajur cerâmico 80 _,em. sem cúpula bege 

Separador de fila metálico tipo pedestal 
Armário 2 portas em madeira 
Suporte metálic<> rolante p/ arquivo mapoteca 3 unidades d 37 kg cada 
Sucata papel (caixa com 10 kg)- 21 unidades 
Peças granito curvas (1,10 m x 0,25 m) 
Saco com fita plástica 10 kg - 3 unidades - ( sucata plástica) 
Escada pequena-com-3 degraus em madeira 
Móvel balcão em fórmica em superfície curva (88cm x 80xcm x 1,20) 
Carrinho elevador manual em alumínio sem funcionamento 
Papelão 70x40 sueata 

R t: 21 2508-8750 · c: 217832-4906 · gustavosignorelli@periciaengenharia.com.br 

un. 1 
un. 1 
un. 50 
kg 30 
un. 70 
un. 805 
kg 1.176 
kg 30 
Kg 240 
kg 15 
un. 1 
Kg 60 
un. 12 
un. 1 
un. 1 
Kg 22 
un. 1 

un. 1 
un. 1 
un. 2 

un. 1 
Kg 121 
kg 210 
un. 6 
Kg 30 
un. 1 
un. 1 
un. 1 
Kg 10 

15,00 R$15,00 
25,00 R$25,00 
0,17 R$8,50 
0,17 R$5,10 
1,00 R$70,00 
0,17 R$136,85 
0,17 R$199,92 
0,40 R$12,00 
0,10 R$24,00 
0,40 R$ 6,00 
35,00 R$35,00 
1,50 R$ 90,00 
5,00 R$ 60,00 
20,00 R$20,00 
600,00 R$ 600,00 
0,40 R$9,00 
R$20,00 R$ 20,00 

1.100,00 R$1.100,00 
20,00 R$ 20,00 
20,00 R$40,00 
40,00 R$40,00 
0,15 R$18,15 
0,25 R$52,50 
30,00 R$180,00 
0,05 R$1,50 
10,00 R$10,00 
150,00 R$150,00 
25,00 R$25,00 
0,15 R$1,50 

' R$2.955,02 
.. ,'-t.·-~. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAJRJ: 161884/D 

Lote2 

Janela metálica com vidro para divisória ( 0,70 m x 0,32 m) un. 45 

Peças metálicas para divisórias (0,80 m x 0,27 m) un. 20 
Porta sanfonada (2,10 m x 0,60 m) não aparelhada e desmontada un. 1 
Placas de madeiras curvas para balcão de atendimento (0,70 m x 1,40 m) un. 4 
Sucata equipamentos comunicação Kg 10 
Basculante duplo em alumínio (1,30 m x I,20 m) un. 2 
Janela de alumínio em mau estado com vidros faltantes (I,30 m x I,20) un. 1 
Armários diversos tamanhos em fórmica branca ou madeira un. I7 
Papeleira banheiro de metal (marca: Lalekla) un. 6 
Divisórias tamanlms diversos (estrutura metálicas e madeira) un. I8 
1\'Iesa apoio escritório pequena un. 6 
Arquivo metálico.de-4 gavetas em mau estado un. 5 
P-ortas -e -práteleiras em madeira (aglomerado) diversos tamanhos un. 30 
r'vlesa·-escr:itó-r-io.-div.er-sos·tamanhos e estilos (fórnúca, madeira) un. 34 
Freezer sem:tampa.hor.i.zontal, sem funcionamento (Metalfrio). un. 1 
Frigoba-r semJun-cionamento un. I 
Su<:ata papel: caixa com 10 kg · 110 unldades kg l.IOO 
Tampos de mesa- com-ferragens desmontados em diversos tamanhos un. 8 
Cúpula abajur cor bege quadrada (mau estado) un. 6 
Estante metálica trapezoidal (2,00 m x 0,80 m) un. I 
Est-Futur-a -de madeira -para distribuição de tomada un. I 
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I5,00 
IO,OO 
IO,OO 
20,00 
0,40 
40,00 
30,00 
40,00 
2,00 
I5,00 
30,00 
IOO,OO 
5,00 
40,00 
60,00 
40,00 
0,25 
I5,00 
5,00 
90,00 
20,00 

.....-; (.v0,:::' 
> '%?;.~ 
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-o '1::6.; 
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R$ 675,00 
R$200,00 
R$IO,OO 
R$ 80,00 
R$ 4,00 
R$ 80,00 
R$30,00 
R$680,00 
R$I2,00 
R$270,00 
R$I80,00 
R$ 500,00 
R$I50,00 
R$I.360,00 
R$ 60,00 
R$40,00 
R$275,00 
R$I20,00 
R$30,00 
R$90,00 
R$20,00 
R$4.866,00 

t. <"3'--
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•• GusTAvo SIGNORELLI RuiZ SAN1N-1ARV\ 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAIRJ: 16188410 

Lote3 

Balança Filizola mecânica I modelo: 1202105 I Cap. 300kg I aferição irregular em 
mau estado 
Balança Toledo mecânica I modelo: 2061-CE I Cap. 50kg I mau estado 
Balança Filizola eletrônica I modelo: ID1500 I Cap. 150kg I sucata 
Balança com placa de identificação 52666 sem marca; modelo ou capacidade 
aparentes. 
base de balança Filizola sucata 

Lote 4 

Cadeira de palha -com estrutura metálica 
Poltrona destrutura- metálica (apoio do assento e encosto em tira de couro estofado 
courvim caramelo) 
Banco e/estrutura metálica (apoio do assento em tira de couro estofado courvim 
car-amelo) 

Estante metálicaS pr-ateleira (largura: 1,20 I profundidade: 0,35 m) 
Arquivo -metálico de 4_gavetas 
Roupeiro metálico 4 portas mau estado de conservação 
Estante livreiro (2.00 m x 0,40 m x 0,35 m) 
Placas de d.ivisórias de-compensado diversos tamanhos 
Sucata de papel (~aixa com 10 kg) • 13 unidades 
Estante metálica para vestiário (1,50 m x 0,40 m) 
Quadro de aviso em-alumínio (0,90 m x 0,45 m) 
Suportes em ferro sem caracterização 
Projetor de cinema-de filme de rolo marca Philips com acessórios 
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un. 1 120,00 R$120,00 
un. 1 80,00 R$ 80,00 
un. 1 20,00 R$20,00 

Un. 1 20,00 R$ 20,00 
un. 1 20,00 R$ 20,00 

R$ 260,00 

un. 26 15,00 R$ 390,00 

un. 9 50,00 R$ 450,00 

un. 5 40,00 R$ 200,00 
un. 9 100,00 R$ 900,00 
un. 4 140,00 R$ 560,00 
un. 1 50,00 R$ 50,00 
un. 2 60,00 R$ 120,00 
un. 23 5,00 R$ 115,00 
kg 130 0,25 R$ 32,50 
un. 3 80,00 R$ 240,00 
un. 1 20,00 R$ 20,00 
kg 15 1,50 R$ 22,50 
un. 2 150,00 R$ 300,00 

,.,- <·. R$ 3.400,00 

c~~~~: 11: :.p~ 'Z>~ '•. ' 
"":',-. - '?_ ·?·- ' ~ ~ Nelson H. de Figueiredo 8 ~ ~- ,a 
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•• 
GusTAVO SIGNORELU RVIz SANTAHARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CREA/RJ: 161884/0 

Lote 5 

Cadeira madeira branca para área externa (piscina) 
Sucata material eletrônico diversos tipos e finalidades (maq. fotográfica, 
estabilizador, telefone) 
Impressora jato de tinta HP (peso: 3kg) • 2 unid 
Poltrona em courvim 
Sofá 2lugares em tecido 
Sucata eletrônica- CPU HP Vectra 
Impressora Laserjet HP 2100 TN 
Impressora Laserjet HP 5A1~ mau estado 
Sucata material plástico (CD's e talheres plásticos) 
Abajur ceom base em mármore 
Banco de avião com 2.poltronas ~mau estado· espuma aproveitável 
Cadeira estofada em couro azul 
Cadeira estofada em tecido azul 
Balcão curvo com tampo de vidro com aproximadamente 2,5 m de área 
Móvel em madei-r-a para escritório (na caixa I estado de novo) 
Separador ddila metálico tipo pedestal (bom estado) 
Bebedouro em mau--estado - sem funcionamento aparente 
Sofá modular 3 lugares base em madeira e estofado em tecido azul 
Sucata de papel (caixa .com 7 kg) • 10 unidades 
Assento para cadeira de auditório na cor azul- complementariam outros lotes 
Caixa tipo engrada-do em fibra de vidro 
Sucata de metal (caixa com 10kg) • 5 unidades 
Quadr-o aviso em feltro 
Sucata de papel {caixa com 15 kg)- 15 unidades 
Sucata de papel (caixa com12 kg) • 15 unidades 
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un. 15 

un. 10 
Kg 6 
un. 2 
un. 1 
un. 40 
un. 1 
un. 2 
Kg 48 
un. 7 
un. 2 
un. 1 
un. 1 
un. 1 
un. 1 
un. 6 
un. 1 
un. 9 
kg 70 
un. 40 
un. 3 
kg 50 
un. 1 
kg 225 
kg 180 

25,00 R$375,00 

0,40 R$4,00 
0,40 R$ 2,40 
50,00 R$100,00 
70,00 R$ 70,00 
0,40 R$16,00 
50,00 R$50,00 
50,00 R$100,00 
0,05 R$ 2,40 
15,00 R$105,00 
60,00 R$120,00 
30,00 R$30,00 
20,00 R$ 20,00 
80,00 R$ 80,00 
150,00 R$150,00 
20,00 R$120,00 
30,00 R$ 30,00 
100,00 R$ 900,00 
0,25 R$17,50 
10,00 R$ 400,00 
10,00 R$ 30,00 

~ ~- ~ 10,00 R$10,00 #'?.<>§, 
0,25 R$ 56,25 ,"i(,"# 
0,25 R$ 45,00 '(- R.!<."~-!"'" - . .., ..,. 

R$ 2.863,~5 <:>~ ~· ,, ~ .. (l 
cS/:~.$ 1 : . 5 .;, . 9' / .. ~ 
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•• Gus1::o.vo SIGNORELU Rv1z SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENR.t 161884/D 

Lote 6 

Painel (bancadas,edivisórias) em aglomerado diversos tamanhos e formas 
Cadeiras: diversos modelos e tipos (rodízios, giratórias, pés fixos, forradas em tecido, 
courvim). 
Quadro branco moldura acrílico 
Estante em madeira-com gavetas desmontada 
l\·Iesa escritório em-fórmica branca pequena 
l\rlesa_escritório em:madeira grande 
Gaveteiro escuro enfmadeira 
Armário baixo com _porta de correr 
Armário alto 2 portas 
Armário baixo com 4 portas 
Livreiro pequeno (baixo) 
Suporte metálico para divisórias 

Lote 7 

Suporte metálico par.a divisória 
Mesa escritório diversos tamanhos em madeira ou fórmica branca 
Placa .de granito (I,80 m x I,20 m x 0,03 m) 
Armário em madeira desmontado com prateleiras e gaYetas (sucata) 
Quadro Mapa Mundi (1,80 m x 2,00 m) 
Armári-o baixo 2 portas 
Divisórias moduladas- forradas em feltro vinho 
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R$ 500,00 

R$I.800,00 
R$ 20,00 
R$ 25,00 
R$90,00 
R$80,00 
R$50,00 
R$30,00 
R$480,00 
R$50,00 
R$40,00 
R$30,00 
R$3.I95,00 

R$10,00 
R$400,00 
R$ 300,00 
R$150,00 
R$ 20,00 
R$120,00 
R$120,00 
R$1.120,00 v 
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•• GUSTAVO SJGNORELLI RUIZ SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAJRJ: 161884/D 

Lote 8 
l\tlesas em diversas cores e tamanho em mau estado de conservação 
Quadro de aviso branco moldura em alumínio (2,00 m x 1,00 m) 
Quadro flip chart em madeira 
Tela para projeção (mau estado) 
Painéis (bancada e divisórias) em aglomerado diversas formas e tamanhos 
Armário baixo em madeira 2 portas 
Armário baixo em madeira com 3 portas de correr 
Caixa de primeiros socorros vazia 
Geladeira frigobar pequena sem funcionamento 
Chapa metálica retangular ( 10 kg por chapa)- 10 unidades 
Totem de divulgação forrado com folha de alumínio 
Geladeira grande (2 portas) sem funcionamento 
Geladeiras,pequenas (1 porta) diversas marcas sem funcionamento 
Estante metálica com 4 prateleiras faltando peças (1,80 m x 1,20 m 0,40 m) 
Banco de avião com 2 poltronas 
l\1esa redonda branca-em madeira para área externa (piscina) 
Cadeira auxilio deficiente para subir na aeronave - mau estado 
Arquivo baixo em metal com 3 gavetas (mau estado de conservação) 
Livrei-ro com 2 portas em madeira incompleto e em mau estado de conservação 
Caixa medindo (0,40 m.x 0,40 m x 0,40 m) com sucata eletrônica 
Cadeados div-ersos tipos sem chave marca Papaiz 
Caixa contendo 30 bolsas plásticas azul promocional - 37 unidades 
I\:1alas par-a Yiagem com rodízios e puxador (diversos tamanhos) mau estado 
Rou.pei.ro em madeira com 9 portas {mau estado) 
Separador de fila metálico tipo pedestal 
Rack .metálico -para equipamento de informática 
Armário em-madeira.vertica12 portas 
Armário. em fórmica- branca vertical2 portas 
Armário-baixo 2 portas fórmica branca 
Esta-nte dividida .em- prate1eiras para guardar utensílios em bom estado: 2,00 m alt. 
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un. 26 40,00 R$ 1.040,00 
un. 1 20,00 R$ 20,00 
~ 1 1~00 U1~00 
un. 1 20,00 R$ 20,00 
un. 15 5,00 R$ 75,00 
un. 2 40,00 R$ 80,00 
un. 1 40,00 R$ 40,00 
un. 1 O 3,00 R$ 30,00 
un. 1 30,00 R$ 30,00 
kg 100 0,17 R$ 17,00 
un. 1 20,00 R$ 20,00 
un. 1 30,00 R$ 30,00 
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un. 1 80,00 R$ 80,00 
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un. 1 15,00 R$ 15,00 
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Kg 1 O 0,40 R$ 4,00 
un. 50 2,00 R$ 100,00 
un. Lll O 3,00 R$ 3.330,00 
un. 35 25,00 R$ 875,00 
un. 1 40,00 R$ 40,00 
un. 7 20,00 R$ 140,00 

un. 5 60,00 R$ 300,00 ~ 
un. 10 50,00 R$ 500,00 
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• 111 
GuSTAVO SJGNORELLI Ru1z SANTAJ-1ARL". 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAIRJ: 161884/D 

Armário baixo 2 portas em madeira un. 
Sofá poltrona de 2 lugares armação em ferro com estofado em courino un. 
Rolos de fita plástica para arqnear (caixa de carga) nn. 
Sucata eletrônica ( fax; teclado; impressora; cabos; mouse; estabilizador; 
maq.escrever). kg 
Componente eletrônico Sony - caixa com 30 unidades - 13 caixas - 3 Kglcx Kg 
Caixotes ·de-madeira un. 
Roupeiro em aço 2 portas un. 
Pires-em-porcelana kg 
Copos <I e vidro (tipo taça) un. 
Caixa fronha em,tecido vermelho quadrada (100 unidades)- 34 caixas un. 
Caixa bandeja tipo cesta plástica azul (0,35 m x 0,20 m)- (40 unidades)- 6 caixas un. 
Caixa fronha em tecido branco ( 50 unidades) - 70 caixas un. 
Caixa toalha de mesa em tecido para carrinho avião azul (50 unidades) - 64 caixas un. 
Toalha de mesa em tecido branca un. 
Caixa forma de alurrúnio furada (grande) (10 unidades)- 37 caixas un. 
Caixa bolsa preta feminina ( 8 unidades) - 29 caixas un. 
Caixa balde de gelo aço inox (9 unidades) -76 caixas un. 
Sucata papelão (caixa- 15 kg)- 17 caixas kg 
Suporte~ para copo diversos modelos em plástico azul- sucata un. 
Ua.ndeja.branca.plástica un. 

, Baltkde,gelo .plástico azul kg 
Sucata.plástica (fitas VHS) kg 
Tigela plástica-sucata kg 
Caixa mini saleiro em vidro (60 unidades)- 6 caixas un. 
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3 
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40 
39 
50 
1 
10 
30 
3.400 
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3.500 
3.200 
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232 
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1.000 
1.054 
35 
6 
175 
360 

40,00 
60,00 
5,00 

0,40 
0,40 
4,00 
70,00 
1,50 
2,00 
0,40 
2,00 
0,40 
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R$120,00 
R$60,00 
R$40,00 

R$16,00 
R$15,60 
R$ 200,00 
R$70,00 
R$15,00 
R$ 60,00 
R$1.363,40 
R$ 480,00 
R$1.400,00 
R$1.280,00 
R$ 201,00 
R$ 555,00 
R$ 2.320,00 
R$ 13.680,00 
R$ 38,25 
R$ 50,00 
R$421,60 
R$1,75 
R$0,30 
R$ 8,75 
R$126,00 
R$ 30.043,65 
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•• 
GuSTAVO SrGNORELLI Rvrz SANT/IMARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

Lote 9 

Armário pequeno em madeira para documentos com 14 divisórias un. 
Armário baixo em madeira 2 portas un. 
Sacos de sacolas de nylon un. 
Stand informações/vendas com bancada curva desmontado em estado regular un. 
Gaveteiro com rodízios em ferro laranja un. 
Armário alto com 2 portas em fórmica branca (em bom estado) un. 
Gaveteiro baixo com 3 gavetas e rodízios fórmica branca un. 
Cabideiro preto em madeira un. 
Sucata: impressora jato de tinta (1 unid) Kg 
Armário em fórmica branca sem porta un. 
Armário baixo horizontal fórmica branca 4 portas (bom estado) un. 
Armário baixo 2 por-tas fórmica branca (bom estado) un. 
Mesa de apoio pequena em madeira un. 
Armário alto com 4 portas em madeira (estado regular) un. 
Estante para livros com 6 prateleiras em fónnica branca (bom estado) un. 
Chapa em aglomerado em diversos tamanhos para montagem de armários e 
estantes un. 
Placa~ de vidro-{br-anco) com diversos tamanhos e espessura de 3mm un. 
Estante em-madeira-com armário baixo 2 portas e prateleiras (mau estado) un. 
Mesas com diversos tamanhos e formas (estrutura metálica; tampo madeira; 
fórmica). un. 
Cofre em ferro sem chave (0,80 m) un. 
Cofre em ferro_sem-{:have (1;20 m) un. 
Peça metálica cor bege (peso: 5 kg) · 22 unidades kg 
Rack para equipamento de .infQrmática un. 
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R$ 40,00 
R$160,00 
R$100,00 
R$ 80,00 
R$ 40,00 
R$160,00 
R$120,00 
R$ 5,00 
R$1,20 
R$30,00 
R$ 80,00 
R$ 50,00 
R$ 60,00 
R$ 60,00 
R$100,00 

R$250,00 
R$ 28,00 
R$ 20,00 

R$ 560,00 
R$300,00 
R$ 360,00 
R$66,00 
R$ 60,00 

R$2.730,20 i: 
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• 11 
GusTAVO SJGNORELLI Ru1z SANTAHARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAJRJ: 161684/0 

Lote 10 

Cadeiras: diversos modelos e tipos (rodízios, giratórias, pés fixos, forradas em 
tecido, courvim). 
Mesa metálica em mau estado 
Estrutura metálica para montagem de dhisórias em diversos tamanhos 
Rack com rodízio em ferro para TV 
Bancada em granito (0,50 m x 1,10 m x 0,02 m) 
Cantoneiras metálicas (pesa: I kg) - 40 unidades 
Lixeira papel (man estado) 

Lote 11 

Sucata eletrônica monitor 
Sucata eletrônica CPU~s horizontais 
Sucata eletrônica impressora 
Armário baixo horizontal 4 portas (sem porta- mau estado) 
Retro projetor 3M- estado indeterminado 

Painel em compensado para montagem de estação de trabalho (baia) 
Quadro em madeira para flip chart 
Protetor para tela computador 
Frigobar sem funcionamento 
Poltrona em co.urvim 
Gaveteiro-em ferro com 3 ga1-·etas com rodízios 
Estante pequena com 4 prateleiras 
Armário alto Yertical2 portas em madeira (estado regular) 
Mesa escritório diversos tamanhos e estilos (fórmica madeira) 
Caixa envelope papel ( peso 3 kg) - 30 unidades 
Gaveteiro fórmica branca com 4 gavetas 
Estação de trabalho I balcão em "U" (fórmica) 
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un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
kg 
un. 

Kg 
Kg 
Kg 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
kg 
UD-

un. 

180 
2 
20 
I 
9 
40 
7 

80 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
41 
90 
6 
1 

15,00 R$ 2.700,00 
25,00 R$ 50,00 
10,00 R$ 200,00 
25,00 R$ 25,00 
80,00 R$ 720,00 
0,60 R$ 24,00 
4,00 R$ 28,00 

R$3.747,00 

0,01 R$ 8,00 
0,40 R$ 0,80 
0,40 R$1,20 
30,00 R$90,00 
25,00 R$ 25,00 
15,00 R$45,00 
10,00 R$20,00 
20,00 R$100,00 
40,00 R$120,00 
60,00 R$ 60,00 
40,00 R$80,00 
50,00 R$50,00 
80,00 R$ 80,00 j ~ 40,00 R$1.640,00 f?;~'?; ,.-f' 
0,25 R$22,50 «_,<:;,~ ~'?)' 
30,00 •!. ... · R$180,00 <>·çp~,, 
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GusTAVO StGNORELLI RU!z SN-.'TAlviARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161 884/D 

Bandeja plástica azul ( 20 unidades) • 34 caixas un. 
Armário 2 portas vertical madeira un. 
Armário 2 portas vertical fórmica un. 
Rack para equipamento de informática un. 
Maquina para aplicação de fita plástica para arquear un. 
Impressora para impressão de bilhete aéreo un. 
Prateleira (metálica para estante metálica ( peso: 2kg) - 300 unidades) kg 
Placas de madeira para montagem de armário un. 
Chapas de madeira diversas un. 
Rack para equipamento-de informática com porta de vidro un. 
Mesa reunião redonda em fórmica branca (diâmetro: 1,50 m) un. 
Enceradeira industrial-sem funcionamento un. 
Mesa redonda em madeira branca para área externa (piscina) un. 
Vídeo VHS Samsung 7 unidades ~ sucata eletrônica Kg 

Equipamentos eletrônicos em estado de sucata (estabilizador)- 12 unidades Kg 
Caixa com 1.000 mini fitas cassete (sucata plástica) kg 
Arquivo metálico -com 4 gavetas un. 

Lote 12 

·cadeiras: diversos modelos e tipos (rodízios, giratórias, pés fixos, forradas em 
tecido, courvim) em estado regular p/bom.. un. 
Quadro.grande de-aviso em feltro (2,50 m x 1,20 m) un. 

Lotd3 

Poltrona em,courvim 
E-stação -de tr-abalho em L na cor branca 
15 tampos b-r.a-ncos-par.a mo-ntagem de baia para estação de trabalho de 41tigares 
Quadros de aviso em dh·ersas dimensões e materiais 
Quadros brancos para salas de reunião com diversos tamanhos 
Sofás de 2 lugares--em.courYim 
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1 

2 
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0,30 
80,00 
100,00 
60,00 
50,00 
20,00 
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5,00 
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80,00 
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R$204,00 
R$ 80,00 
R$ 300,00 
R$ 240,00 
R$50,00 
R$ 80,00 
R$102,00 
R$200,00 
R$ 300,00 
R$160,00 
R$120,00 
R$ 40,00 
R$ 240,00 
R$ 4,20 
R$ 9,60 
R$1,25 
R$140,00 
R$4.913,55 

R$ 2.000,00 
R$ 20,00 
R$ 2.020,00 

R$300,00 
R$150,00 
R$750,00 
R$30,00 
R$ 30,00 
R$100,00 
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GusTAVO SIGNORELLI Hu1z SA"'TAMARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 

Sofás de 2 lugares em tecido 
Banco de avião com 2 poltronas 
Sofá tipo longarina com 2 assentos 
Poltrona de couro com armação de ferro 

CRENRJ: 161884/0 

Armários em madeira desmontados sem certeza de estarem completos 
Mesas diversas 
Peça em granito para balcão de atendimento -1,5 m x 1,3 m 
Peças em.granito cinza com 0,9 m x 0,4 m x 0,02 m 
Peça em granito para bancada com 0,50 m x 1,10 m x 0,02 m 
Peça em granito marrom com 2,10 m x 0,90 m x 0,03 m 
Peça em granito marrom com 1,90 m x 0,90 m x 0,02 m 
20 monitores - sucata 
2 CPUs- sucata 

Armário branco vertical em fónnica com 2 portas 
Armário em madeira com 2 portas 
Rack pequeno tipo gaveteiro com rodízios 
Armário Uvreiro em madeira com 2 portas 
Arquivo metá!ico com 4 gavetas 

Lote 14 

24 caixas de travesseiros 40 em x 40 em- 20 uni ex 
Armário baixo em madeira com 2 portas 
Armário vertical em madeira com 2 portas com armação em ferro 
i\tle....o;:as em madeira com diversos tipos e tamanhos 
Arquiv-o de aço com 4 gavetas 
Estante em aglomerado na cor branca com 4 portas 
l\t1esa de apoio com 2 portas com chave 
CPU, 2 impressoras e 2 estabiJizadores - sucata. 
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un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
m2 
m2 
m2 
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Kg 
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un. 
un. 
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un. 
un. 
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1 
1 
1 
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3 
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2 
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480 
5 
1 
40 

5 
1 
1 
10 

100,00 
60,00 
60,00 
120,00 
50,00 
40,00 
80,00 
50,00 
60,00 
120,00 
100,00 
0,10 
0,40 
50,00 
30,00 
30,00 
50,00 
140,00 

1,00 
40,00 
80,00 
40,00 
140,00 
70,00 
25,00 
0,40 
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R$100,00 
R$ 60,00 
R$ 60,00 
R$ 240,00 
R$150,00 
R$ 3.200,00 
R$160,00 
R$150,00 
R$120,00 
R$120,00 
R$100,00 
R$16,00 
R$1,20 

R$ 350,00 
R$ 240,00 
R$ 240,00 
R$ 200,00 
R$ 280,00 
R$ 7.147,20 

R$ 480,00 
R$ 200,00 
R$ 80,00 
R$ 1.600,00 
R$ 700,00 
R$ 70,00 
R$ 25,00 
R$ 4,00 
R$ 3.159,00 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

Lote 15 

24 Cadeiras para Auditório com longarina para 2 lugares forradas em tecido azul 
Assentos removíveis para cadeiras de auditório 
3 Caixas de assento flutuante para aeronaves - 5un/cx 
ivlesas em madeira 
4 caixas de tecidos já manufaturados em ternos para tripulação- 10 Kglcx 
45 caixas de talheres plásticos • 2 Kglcx- sucata 
5 caixas de bolsas promocionais plásticas na cor azul - 30 un/cx 
Capas em tecido para encosto e assento de poltronas - sucata 

Lote 16 
Caixa com 12 pares de sapato feminino nn 39 na cor azul marinho 
8 caixas de bandejas em alunúnio trefilado com furos na base- 20 un./cx e 1,5 Kg/un
sucata 
3 caixas de pegadores de gelo em inox - 2Kg/cx - sem identificação de quantidades 
por caixa 
3 caixas de vasinhos em cerâmica branca com 36 un/cx 
7 sacos com sucata. plástica - 5Kglsaco 
6 caixas grandes de roupas para tripulação - 15 Kglcx - sucata 
18 caixas pequenas de roupas para tripulação- 1,5 Kg/cx- sucata 
21} caixas de tampas em papelão - 8 Kglcx 
5 caixas co-m 25 peças de tigela pequenas em vidro 
Arquivo de aço com 4 gavetas 
IVIesas diversas em -madeira 
Niesa baixa de apoio em madeira 
!vfesas diversas-em madeira f-orradas em fórmica branca 
11 monitores diversos - 8kg/un - sucata 
2 CPU • sucata 
16 caixas de bandeja,d-e palha com acrílico- 25 un/cx 

B t:212508-8750 · c:217832-4906 · gustavosignorelli@periciaengenharia.com.br 

un. 
un. 
un. 
un. 
kg 
Kg 
un. 
kg 

un. 

Kg 

Kg 
un. 
kg 
Kg 
kg 
kg 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
Kg 
Kg 
un. 

24 
40 
15 
2 
40 
90 
150 
40 

12 

240 

6 
108 
35 
90 
27 
160 
125 
3 
10 
1 
3 
88 
3 
400 

40,00 R$ 960,00 
10,00 R$400,00 
25,00 R$375,00 
40,00 R$ 80,00 
0,40 R$16,00 
0,05 R$4,50 
3,00 R$450,00 
0,10 R$ 4,00 

R$ 2.289,50 

20,00 R$ 240,00 

1,50 R$ 360,00 

2,50 R$15,00 
1,00 R$108,00 
0,05 R$1,75 
0,40 R$36,00 
0,40 R$10,80 
0,15 R$24,00 
0,20 R$25,00 
140,00 R$ 420,00 
40,00 R$ 400,00 

f,,~ 
20,00 R$ 20,00 
40,00 R$120,00 
0,10 R$8,80 
0,40 ,.·· ,., ' R$ 1,20 y_. /:,'?. G·<JO ~~ 

•!I ~ ~. ~e\S~ ~:õ>? 3,00 ·",. i . R$ 1.200,00 
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•• GusTAvo S1GNORELU RVIz SANTN-1ARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CREA/RJ: 161884/0 

40 caixas de bandejas pequenas plásticas Atlas na cor bege • 25 unlcx 
Armário vertical com 2 portas em madeira forrada de fórmica branca 
5 pallets com 150 caixas de xícaras plásticas Atlas- 65 uni ex 
Caixotes em madeira 
3 caixas com tigelas brancas em porcelana - 30 un/cx 
6 caixas de bolsas/malotes plásticos - 50 uni ex 
36 caixas com embalagens plásticas com 400 uni ex • 2Kg/cx ·sucata 
2 caixas com tampas,plásticas 1KKg/cx - sucata 
50 xícaras de porcelana .com-2 abas 
2 caixas em bandejas em,alumíniotrefilado com furos- 10 unlcx 
Pratos em porcelana quadrados ('25 em x 25 em ) 
Módulos metálicos para armazenamento de carga com altura de 2m 

Lote 17 
250 caixas de bandejas Atlas pequenas na cor bege com 25 unidades cada 
Pratos de porcelana -decorados 
3 rolos de-papel para embalagem de cargas com 20 em de raio e altura de 1,50m 
Malas dotadas de rodízios eom-puxador 
48 caixas <k pimenteiras .e saleiros em porcelana branca - 60un/cx 
1 O <:ab:as de baldes de gel<>.em inox - ,6unlex 
Caixas -em fibra,de Yid:r:o.com·al-ça 
5 caixas rle embalagensplástieas- 110 Kg/cx 
Armários-em madeira com diferentes estados de conservação 
M-esas--diversas 
1\'iesas de apolo 
l\1iqu-ina,de--esc:rever-0Uvetti em--estado desconhecido 
Frigobar-·pequeno 
Foroo:eiétrico 
Máquina de, café expresso LA TU' S 2005 no estado - se! f ser vice 
Estante-tipo Rack, cor -laranja para carga pesada com 2 prateleiras e altura de 3m 
30 caixas de tampas de papelão 8Kg/cx 
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un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
Kg 
Kg 
un. 
un. 
un. 
un. 

un. 
un. 
kg 
un. 
un. 
un. 
un. 
kg 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
Kg 

1000 
1 
48750 
35 
90 
300 
72 
36 
50 
20 
25 
2 

6250 
700 
555 
10 
2880 
60 
8 
5 
9 
12 
4 
1 
1 
1 
1 
15 
240 

0,10 
60,00 
0,05 
4,00 
2,00 
1,00 
0,05 
0,05 
2,00 
2,00 
5,00 
150,00 

0,10 
0,30 
0,10 
35,00 
0,05 
20,00 
10,00 
0,05 
40,00 
40,00 
30,00 
20,00 
40,00 
50,00 
100,00 
150,00 
0,15 . ~~\ ~ .. '· 

i..p''-~ (~ 
~·-~: . 
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R$100,00 
R$ 60,00 
R$ 2.437,50 
R$140,00 
R$180,00 
R$300,00 
R$3,60 
R$1,80 
R$100,00 
R$40,00 
R$125,00 
R$ 300,00 
R$ 6.778,45 

R$ 625,00 
R$ 210,00 
R$ 55,50 
R$350,00 
R$144,00 
R$1.200,00 
R$80,00 
R$0,25 
R$ 360,00 
R$ 480,00 
R$120,00 
R$ 20,00 
R$ 40,00 
R$ 50,00 
R$100,00 
R$ 2.250,00 
R$36,00 t. (:,.0 
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•• GusTAvo SIGNORELLI RU!Z SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 

Sofá 3 lugares branco em péssimo estado 
Periféricos diversos · sucata eletrônica 
Cantoneiras diversas para racks 
6 caixas grandes de roupas para a tripulação - 15 Kg/cx 

Lote 18 

CRENRJ: 161884/0 

25 rolos de tecido TERBRIM com 60 m cada para roupas de tripulantes 
2 rolos de tecido TERBRIM com 60 m cada já utilizados estimados 20% 

Lote 19 

18 pallets com 54 caixas cada de talheres em inox de diversos modelos e marcas - 25 

un. 
Kg 
Kg 
Kg 

m 
m 

Kg!cx Kg 

Lote 20 

21 pallets - incompletos - 54 caixas cada de talheres em inox de diversas marcas e 
modelos - 25Kg! ex Kg 

Lote 21 

195 caixas de embalagens de papelão com 1,5 Kg cada 
25 caixas de papel branco com 15 Kg cada 
60 caixas de bandejas azuis plásticas pequenas- 25 un/cx 
27 caixas de talheres plásticos com 3 Kg cada -sucata 
150-caixas de bandejas azuis e na cor cristal grandes com 20 un/cx 
9 caixas de bandejas plásticas bege pequenas - 50 un/cx 
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Kg 
Kg 
un. 
kg 
un. 
un. 

1 
10 
15 
90 

1500 
96 

24300 

26.000 

2925 
375 
300 
81 
3000 
450 

25,00 
0,40 
1,50 
0,40 

10,00 
10,00 

2,00 

2,00 

0,15 
0,25 
0,10 
0,05 
0,50 
0,10 ~~-- ~:;·. 

,:·:. ~-.i 
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R$ 25,00 
R$4,00 
R$22,50 
R$36,00 
R$6.208,25 

R$ 15.000,00 
R$ 960,00 
R$ 15.960,00 

R$ 48.600,00 
R$ 48.600,00 

R$ 52.000,00 

R$ 52.000,00 

R$ 438,75 
R$ 93,75 
R$30,00 
R$ 4,05 
R$1.500,00 
R$45,00 
R$ 2.111,55 
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•• GusTAvo SJGNORELLI RVIz SANTAMARL'\ 
Engenheiro Civil e Mecânico 

Lote22 

Mesas em madeira de diversos tipos 
Armário vertical em madeira com 2 portas 
30 caixas com sucata de papel- 15 Kg cada 
30 caixas de embalagens de salada plástica com 2Kg cada 
Placas de aglomerado para divisórias 

Lote 23 

CREA/RJ: 16188410 

5 pallets com 30 caixas de papelão • 180 un. com 1,5 Kg cada 
18 caixas de travesseiros pesando 1,5 Kg/cx ·sem indicação de quantidade 
Descanso em madeira - 23 ex com 5 unidades cada 
5 caixas com tecido de propaganda (peso caixa: 1,5 kg) 
Latas estampadas com propaganda com 100gr cada- sucata 
Bandeja plástica marrom 
30 caixas de tecido com propaganda (peso caixa: 4 kg) 
60 caixas de embalagens tipo saladeiras plásticas 
5 pacotes com bolsas de papel de propaganda com 10 un. cada 
Bandejas em palha 
5 caixas de sac-os em-tecido 
180 caixas de bandejas plásticas pequenas com 25 un./ ex 
Jarras em inox 
100 pacotes com:embalagens de papel 
1 O Maletas de alumínio pesando 8 Kg 

11 t: 21 2508-8750 - c: 21 7832-4906 · gustavosignorelli@periciaengenharia.com.br 

un. 
un. 
Kg 
kg 
un. 

Kg. 
Kg. 
un. 
kg 
kg 
un. 
kg 
kg 
Kg 
un. 
Kg 
un. 
un. 
kg 
un. 

9 
8 
450 
60 
8 

270 
27 
115 
7,5 
60 
35 
120 
120 
10 
130 
2,5 
4500 
17 
50 
10 

40,00 
60,00 
0,25 
0,05 
5,00 

0,15 
0,40 
5,00 
0,40 
0,10 
0,50 
0,40 
0,05 
0,10 
2,00 
0,40 
0,10 
10,00 
0,25 
25,00 
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R$360,00 
R$480,00 
R$112,50 
R$ 3,00 
R$ 40,00 
R$ 995,50 

R$ 40,50 
R$10,80 
R$ 575,00 
R$ 3,00 
R$ 6,00 
R$17,50 
R$ 48,00 
R$ 6,00 
R$1,00 
R$260,00 
R$1,00 
R$450,00 
R$170,00 
R$12,50 
R$250,00 
R$1.851,30 
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•• 
GusTAVO SIGNORELLI HUiz SANTAMARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 

Lote 24 

Mesas diversas 
Arquivo metálico com 4 gavetas 
Gaveteiros - mau estado 
Armário baixo em madeira 
Armários desmontados em madeira 
Placas em aglomerado 
Sucata de papel 
Separador de fila metálico tipo pedestal 
Sucata plástica • saladeiras 
120 caixas de bandeja azul pequena com 25 un. por caixa 
Armário alto em madeira 

Lote 25 

02 servidores HP obsoletos 
Racks para servidores 

Lote 26 

Cadeiras-com encosto-alto forradas em courvim bege 
Almofadas .de .assento e encosto de sofá avulsas 
Cinzeiros artesanais.-em pedra 
Poltrona .em cot~rv,im azul para descanso da tripulação 

CRENRJ: 16188410 
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un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
kg 
un. 
Kg 
un. 
un. 

un. 
un. 

un. 
un. 
un. 
un. 

13 
1 
4 
1 
2 
6 
260 
4 
100 
4500 
1 

2 
2 

6 
5 
3 
2 

40,00 
140,00 
20,00 
40,00 
50,00 
5,00 
0,25 
20,00 
0,05 
0,10 
60,00 

2.000,00 
60,00 

150,00 
5,00 
5,00 
150,00 

~('2::\ 
"õ ~'-~\ 
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R$520,00 
R$140,00 
R$ 80,00 
R$40,00 
R$100,00 
R$30,00 
R$65,00 
R$80,00 
R$ 5,00 
R$ 450,00 
R$ 60,00 
R$1.570,00 

R$4.000,00 
R$120,00 
R$ 4.120,00 

R$ 900,00 
R$ 25,00 
R$15,00 
R$300,00 
R$1.240,00 /t ...... , 
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•• GusTAVO SIGNORELLI Ru1z SANTi\MARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 

Lote 27 

Sofá na cor preta em tecido com 2 lugares 
Poltrona em tecido na cor preta 

Lote 28 

Poltrona na cor·vinho 
Cadeira com ar:mação metálica forrada em tecido 
Sofá em madeira 3 lugares na cor rosa forrado em tecido 

Lote 29 

Sofá de 2 lugares· forrado em tecido marrom 
Sofá de 2 lugares forrado em courvim na cor laranja 
Sofá de 3 lugares.em co-urvim amarelo- mau estado 

Lote3-o 

Poltrona -em:·courvim -azul marinho 

Lote31 

Sofá de 3-lugares-,em courvim caramelo 
Polt.rona,em-eourvim caramelo 
Poltronas--pequenas em courvim na cor mostarda 

CRENRJ: 161884/0 

li!ll !:212508-8750 · c:21 7832-4906 · gustavosigne<elli@periciaengenharia.com.br 

un. 

un. 

un. 

un. 

un. 

un. 
un. 
un. 

un. 

un. 
un. 
un. 

1 
1 

1 
1 
I 

I 
I 
1 

2 

2 
1 
2 

200,00 
I50,00 

150,00 
90,00 
250,00 

200,00 
150,00 
100,00 

180,00 

250,00 
I50,00 
I50,00 
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R$200,00 
R$I50,00 
R$ 350,00 

R$150,00 
R$ 90,00 
R$ 250,00 
R$490,00 

R$ 200,00 
R$I50,00 
R$100,00 
R$ 450,00 

R$360,00 
R$ 360,00 

R$500,00 
R$150,00 
R$ 300,00 
R$ 950,00 t 60 
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•• GUSTAVO S!GNORELLI RUIZ SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAr'RJ: 161884/0 

Lote 32 

Cadeira com armação metálica acolchoada em tecido azul 
Cadeira acolchoada forrada em courvim cinza 
Cadeira com apoios com armação metálica, acolchoada em tecido bege. 
Cadeira giratória com pés fixos acolchoada em tecido bege 
Mesa redonda em inox pequena 
Tapete nacional imitação de persa em tamanho grande 
Abajur em porcelana bege com cúpula 
l\llesa de centro com base em inox e tampo de vidro 
Pedestal com base e ganchos 
Rack na cor preta para apoio de televisor 
Cadeira encosto alto giratória com apoios e rodízios 
Cadeira giratória forrada em courvim azul 
Cadeiras fixas em tecido nas cores preta, Yerde, bege e caramelo. 

Lote 33 

.Monitores de diversos modelos, marcas e tamanhOs - sucata eletrônica. 
Televisores no estado de diversas marcas e tamanhos- 8 unidades .. sucata 
Estabilizador. de -voltagem- 4 unidades:- sucata 
Lap Tops obsoletos e mau estado - sucata 
Impressora matriêial Epson FX 210 em mau estado 
Vfde~J'Cassete, 5 teclados, 1 telefone, 1 calculadora de mesa, 1 datashow w sucata. 
CPU diversas- sucata 
Armário branco de·2 portas 
Estante em made-ira com fórmica 
Placas-de madeira aglomerada para divisórias 
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un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 

Kg 
Kg 
Kg 
kg 
un. 
kg 
kg 
un. 
un. 
un. 

5 
8 
2 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

48 
80 
12 
12 
1 
4 
15 
1 
2 
3 i'".: 
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60,00 R$ 300,00 
60,00 R$480,00 
80,00 R$160,00 
80,00 R$160,00 
150,00 R$150,00 
60,00 R$ 60,00 
40,00 R$40,00 
100,00 R$100,00 
30,00 R$30,00 
40,00 R$40,00 
80,00 R$ 80,00 
80,00 R$ 80,00 
50,00 R$ 200,00 

R$1.880,00 

0,10 R$4,80 
0,10 R$ 8,00 
0,40 R$4,80 
0,40 R$4,80 
50,00 R$ 50,00 
0,40 R$1,60 
0,40 R$6,00 
40,00 R$40,00 
40,00 R$80,00 
5,00 R$15,00 

R$ 215,00 
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•• 
GusT.·'.VO SJGNORELLI RVIz SANT.'\MARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

Lote 34 

Estação de trabalho com 4 baias 
Cadeira giratória com rodízios na cor azul em estado regular 
Quadro branco 

Lote 35 

Taças de prata 

Lote 36 

Garrafas térmicas 
Balde de gelo em prata 
Jarra de suco grande em inox 
Balde de gelo em inox grande 
Bandeja em inox 
Bule pequeno com tampa em inox 
Balde de gelo pequeno 
Bule pequeno 
Saladeira em prata 
M<>lheira em prata 
Aquecedor elétrico para bebidas 

Lote37 

Armário vertical 2 portas em madeira com chaves · bom estado 
Sofá 2lugares·.em tecido marrom em estado regular 
Posters decorativos 
Gaveteiro com 4 gavetas 
Calculadora de mesa 
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un. 
un. 
un. 

un. 

un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un. 
un, 
un. 
un. 
un. 

un. 
un. 
un. 
un. 
un. 

1 
4 
1 

38 

2 
1 
5 
3 
1 
4 
4 
2 
3 
2 
2 

1 
1 
2 
1 
1 

.... 

~~-·::~~ ~ .. ' 
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200,00 
20,00 
20,00 

15,00 

15,00 
25,00 
15,00 
20,00 
20,00 
15,00 
15,00 
15,00 
25,00 
25,00 
30,00 

120,00 
120,00 
10,00 
40,00 
10,00 

'K 
c fJ. 

~-

R$200,00 
R$80,00 
R$ 20,00 
R$ 300,00 

R$ 570,00 
R$ 570,00 

R$30,00 
R$25,00 
R$75,00 
R$ 60,00 
R$20,00 
R$ 60,00 
R$ 60,00 
R$ 30,00 
R$75,00 
R$ 50,00 
R$ 60,00 

R$545,00 

R$120,00 
R$120,00 
R$ 20,00 
R$40,00 
R$10,00 .. ,, :~""""'" é>IG CN:/.;,1;! rf) "("M.,...w> 
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•• 
GuSTAVO SIGNORELLI RUiz SANTAHARV\ 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 16188410 

Armário em madeira baixo sem chaves e bom estado com 6 portas 
Quadro informativo de horários mundiais com 4 relógios 

Lote 38 

Armário com portas de correr em madeira 
Estante livreiro com 4 prateleiras 
Poltrona reclinável em courvim bege 
Mesa de centro quadrada em madeira 
Quadro Flip Chart em madeira 

Lote 39 

Gaveteiro em fórmica--branca com 3 gavetas 
J\tlesa escrivaninha com tampo de vidro 
08 estabilizadores, 50 teclados, 07 impressoras, 07 CPU - sucata 
33 monitores -sucata 
Estação de trabalho com 6 baias 
Cafeteiras elétricas -em mau estado 
"àtesa _de centro retangular com estrutura metálica e tampo de Yidro 
Base--de -fer:ro·para ,mesa de centro 

Lote 40 

EscriYaninha em m-adeira com 06 gavetas 
Gaveteiro com 5 gavetas 
6 poltronas em.courYlm e b2se em madeira compondo sofá modular 
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Lote 4I 

Peças de divisórias em aglomerado de diversos tamanhos un. 
Retro Projetor • 02 unidades em mau estado un. 
Sofá 02lugares em courvim azul un. 
Cadeira tipo poltrona sem apoios em tecido azul un. 
Poltrona em courvim bege un. 
Mapoteca metálica sem apoio rolante un. 
Monitores diversos - 06 unidades - sucata eletrônica kg 
Armário baixo em. fórmica branca un. 
02 Impressoras, OI fax, 06 teclados, 04 estabilizadores • sucata eletrônica. Kg 
Datado r numerador em mau estado un. 
~larcador de ponto - 10 unidades em mau estado -sucata Kg 
Rack para informática un. 
Furadeira de bancada Masch-NE alemã un. 
Quadro Flip chart em madeira un. 
No Break-60 KVA sem baterias- impossível de verificação de estado un. 
Stand de atendimento com mesa e balcão un. 
Mesa em-fórmica branca un. 
Serra elétrica drcular de bancada em mau estado un. 
Impr-essora de etiquetas para bagagem un. 
-Bobina-de papel para embalagem de cargas- sucata kg 
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R$ 55,00 
R$50,00 
R$80,00 
R$ 60,00 
R$ 60,00 
R$240,00 
R$ 4,80 
R$IOO,OO 
R$ 8,00 
R$IO,OO 
R$I35,00 
R$ 60,00 
R$ 600,00 
R$I5,00 
R$ 12.000,00 
R$I50,00 
R$40,00 
R$ 300,00 
R$ 80,00 
R$35,00 
R$ I4.082,80 
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ANEXO Il) Relatório Fotográfico: 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161864/D 

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2012 

À S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"- CNPJ no 92.772.821/0107-12 

End: Estrada do Galeão n° 3.200 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ 

A I C: Srs. Carlos André Fonseca e Mário Porchat 

GUSTAVO SIGNORELLI RUIZ SANTAMARIA, 

Engenheiro Mecânico e de Automóveis, vem, a pedido, apresentar LAUDO DE 

A V ALIAÇÃO relativo à avaliação de parte dos Ativos desta Massa Falida, que 

consistem basicamente em 53 (cinqüenta e três) veículos, conforme consta de planilha 

fornecida pela contratante e ora anexada ao presente Laudo. 

LAUDO DE AV ALIACÃO 

1.0 OBJETIVO 

Nos termos de nossa proposta datada de 25 de Abril de 

2012 e aceita formalmente pela empresa solicitante, presta-se o presente LAUDO de 

A V ALIAÇÃO para caracterizar e avaliar os veículos existentes em escritórios desta 

Massa Falida localizados nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Porto 

Alegre e Florianópolis. 

A caracterização vtsa gerar a formação potencial de 

convencimento sobre o j\lsto Valor de Mercado para os veículos avaliados para a data 

de elaboração do presente Laudo. 
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2.0 CONSIDERACÕES INICIAIS 

O profissional que subscreve declara a quem interessar 

possa que não tem interesse na aquisição dos veículos avaliados, da mesma forma que 

não mantém relação de amizade pessoal com os representantes da empresa solicitante. 

O profissional que subscreve também declara que o valor 

dos honorários tratados para elaboração do presente Laudo não mantém qualquer 

correlação direta ou indireta com o resultado final e convencimento técnico 

presentemente explicitado. 

Consideramos os veículos livres de hipotecas, arrestos, 

usufrutos, penhores e de quaisquer ônus ou problemas que obstem o seu bom uso e 

depreciem o seu valor de mercado. 

O profissional que subscreve vistoriou pessoalmente os 

veículos parqueados nas instalações da empresa no Rio de Janeiro nos dias 07/05/2012 e 

09/05/12, tendo sido acompanhado pelo representante da contratante Sr. Germano 

Messias, enquanto que os veículos parqueados nas instalações da empresa em São Paulo 

foram vistoriados no dia 08/05/2012, tendo acompanhado os trabalhos em São Paulo o 

Sr. Rui Florêncio, representante da empresa contratante. 

No que tange ao acondicionamento físico dos veículos, o 

profissional que subscreve constatou que os veículos, tanto nas instalações do Rio de 
: t ''I'· ·'· i ' · 

Janeiro como nas instalações de São Paulo, se encontravam em pátio descoberto, st:m 

qualquer tipo de proteção a intempéries. 

Cabe aqui ressaltar que as avaliações dos veículos 

parqueados nas instalações da empresa de Manaus, Porto Alegre e Florianópolis, foram 

levadas à cabo baseadas em fotografias disponibilizadas pela empresa contratante. 

Por derradeiro, cabe aqUI expor que o veículo 

Volkswagen, modelo Kombi, placa LNE 4467 não foi localizildo para fins de ser 

vistoriado, motivo pelo qual não será contemplado no presente trabalho. 

Todo o relatório gerado reflete as condições observadas no 

dia em que os veículos foram pessoalmente vistoriados pelo profissional que subscreve. 
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CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

Do ponto de vista técnico o profissional que subscreve 

entende ser relevante destacar, as considerações a seguir elencadas: 

O Valor de Mercado pode ser definido como o preço que o 

veículo poderia alcançar se colocado à venda em prazo razoável, com o vendedor 

desejando, mas não estando obrigado a vendê-lo e o comprador adquirindo-o com 

inteiro conhecimento de todos os usos e finalidades para os quais está adaptado e poderá 

ser utilizado, sem, contudo estar compelido à compra. Ou ainda, pode ser definido como 

a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntarian1ente e conscientemente um 

bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente. 

Os valores de mercado de veículos similares aos veículos 

ora avaliados, foram encontrados através da comparação dos valores fornecidos pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), e pelo "site": 

www.webmotors.com.br, especializado em compra e venda de veículos pela intemet. 

A tabela FIPE expressa preços de reposição médios de 

mercado efetivamente praticados, base nacional. Para a obtenção do valor médio de 

mercado foram considerados preços de veículos das várias regiões do país e com 

diferentes características, tais como estado de conservação, cor, tipo de pintura e itens 

acessórios ou opcionais, sendo desconsiderados, para efeito de cálculo, aqueles 

excessivamente distantes da média. 

O valor adotado na presente avaliação foi o valor 

calculado pela média aritmética entre o valor fornecido pela FIPE e o valor médio 

fomecido pelo site www.webmotors.com.br. Nos casos específicos onde não haviam 

valores disponíveis para os veículos através do site www.webmotors.com.br , o valor 

adotado foi o valor fornecido exclusivamente pela FlPE. 

Uma vez que o estado de conservação da maioria dos 

veículos vistoriados se mostrou incompatível com o ~Stl)do de conservação esperado 

para um veículo para o respectivo ano modelo, sendo cct1p e1inda que muitos se 

encontram sem uso a mais de 5 (cinco) anos, o profissional que subscreve, dentro do 

campo de arbítrio que lhe é petmitido, adotou um Fator de Homogeneização 

denominado como Fator de Conservação (FC). 
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Com os valores da AMOSTRAGEM, foi feita a 

SINTETIZAÇÃO e a HOMOGENEIZAÇÃO dos mesmos, através de FATOR 

específico (FC - Fator Estado de Conservação), variando de 1,00 (para veículos em 

condições normais de conservação) a O, I O (para veículos em "estado de sucata"). 

No que tange especificamente o estado da carroçaria dos 

veículos, depreciou-se: 

- I O % quando a pintura apresentava-se danificada pela exposição ao tempo; e 

- I O % quando constatada corrosão na caiToçaria; e 

- I O % quando constatada mossa na carroçaria ou peça danificada e/ou ausente. 

No que tange especificamente o estado do interior dos 

veículos, depreciou-se: 

- I O % quando o interior do veículo encontrava-se em estado ruim de conservação; ou 

- 20% quando o interior do veículo encontrava-se em péssimo estado de conservação. 

No que tange especificamente o compartimento do 

motor dos veículos, depreciou-se: 

- 20 % quando o motor do veículo encontrava-se sem uso por longo período; ou 

- 30 % quando o motor encontrava-se parcialmente desmontado e/ou com agregados 

ausentes; ou 

- 40 % quando o veículo encontrava-se sem o motor. 

11J t: 21 2508-8750 · c: 21 7832-4906 · gustavosignorelli@periciaengenharia.com.br 4 

61\()0 

f\ 



4.0 

Pr• .. t::ú··• \~ :.' .\~,"'ilS't·r!:XcL\. 'I'Ét'..'SU.''.\ ·~ ~\\',\1,1,\~ÔN~,~-
,. ,,-, o • 'I ' ' •• 

GUSTAVO S!GNOHELLI HUIZ SANTAHAHIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161864/0 

A VALIACÃO DOS VEÍCULOS 

4.1- Dos veículos pargueados em Manaus 

4.1.1- Veículo Placa BMI 7081 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati GLS, ano modelo 1993, placa BMI 7081, cor azul, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZPP226434. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado de conservação ruim, com o painel e estofamento dos bancos dianteiros 

danificados. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se 

que o motor apresentava-se sem alguns de seus agregados. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 11.979,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 13.263,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 12.621,16 

Ap_licando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,40, teremos: 

Valor veículo avaliado = R$ 12.621,16 x 0,40 =' 

=R$ 5.048,46 

Este profissional entende _ÇQillQ __ scnclo,_~l11 números 

redondos, de R$ 5.050,00 (Cinco Mil c Cinqüenta Rea@,_<2. v<llm: .... c!§_mercª-ciº-Para o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto pnra .. '1 data de elaboração do 

presente Laudo. 
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GUSTAVO SIGNORELLI RUIZ SPu'\,I.A.Jv!A.RI.A. 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.1.2- Veículo Placa DBY 6225 

O veículo vistoriado é da marca Renault, modelo Clio, 

ano modelo 2000, placa DBY 6225, cor verde, Chassi alfanumérico 

93YBB0025YJI23124. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos. Não foi 

possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 11.332,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 11.987,00 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 11.659,50 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,80, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 11.659,50 x 0,80 = 

-R$ 9.327,60 

Este profissional entende como ~llQ2~-'DJ __ nÚJ])CrQ5. 

redondos, de R$ 9.300.00 (Nove Mil e Trezentos Rcais),_Q__yalor sl_ç_!])ercado para o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto, para a data de elaboração do 

presente Laudo. 
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GuSTAVO SIGNORELLI Ru1z SA.i'\;I.A.."'lARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 1618$4/D 

4.1.3- Veículo Placa JWT 0658 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi STD, ano modelo 2000, placa JWT 0658, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWGB17Xl YP016234. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma unifom1e na carroçaria. O veículo encontrava-se, ainda, 

com mossa na lateral esquerda (próximo ao pára-lama traseiro) e com a seta dianteira 

esquerda danificada. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com o painel danificado e bancos com mofo. Não 

foi possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se 

que o motor apresentava-se parcialmente desmontado e sem alguns de seus agregados. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 15.399,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 14.197,50 

Desta fonna, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 14.798,25 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,30, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$14.798,25 x 0,30 = 

=R$ 4.439,47 

Este profissional entende como SC\:L~Lo, em números 

redondos, de R$ 4.450,00 (Qtmtro Mil, Q]Jatrocentos e Ç_inqüenta Reais), o valor de 

mercado para o veículo avaliag_o, pelo método do mcrcad!J livre dircJ_g~_p_ara li dat!LdC 

elaboração do presente Laudo. 
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Guo::iTJWO SJGNORELLl ]{uiZ Si,,'\lTf\lvif\RIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.2 Dos veículos pargueados em Porto Alegre 

4.2.1- Veículo Placa BMA 5983 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

GL, ano modelo 1993, placa BMA 5983, cor vinho, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZPT052578. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado de conservação ruim, com os bancos dianteiros danificados. Não foi possível 

fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 9.117,00 
·-

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 15.433,33 

Desta fon11a, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 12.275,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,50, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 12.275,16 x 0,50 ~' 

=R$ 6.137,58 

Este profissional entend_e como send~1 números 

redondos, de R$ 6.150,00 (Seis Mil, Cento e Cinqüenta Reai0.JL.ygjlor d!; mercado para 

o veículo avaliado, pelo método do mercado livre dire!0~-º-3J!1 a_cill_\!ulc:._çJlih.oJ·acão do 

presente Laudo. 
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GuSTAVO SrGNORELU Rurz SANTAJviAR!f\ 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

4.2.2- Veículo Placa BMH 4515 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati GLS, ano modelo 1993, placa BMH 4515, cor azul, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZPP205087. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos. Não foi 

possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 11.979,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 13.263,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 12.621,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O, 70, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 12.621,16 x 0,70 = 

=R$ 8.83~,81 

Este profissionª) entende _s;.om"g__§_~n.do, ___ «_l)]___!ljimqos 

redondos, de R$ 8.850,00 COito Mil, Oitocentos e ÇinqiL~DmKeDj!ili' __ ,~llQ.l:_<hun~rcaQ_Q 

para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre dirr:JQ.Ji.ilLil.J.Ui<:Il<.uiç_claboraçiio_ 

do presente Laudo . 
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GuSTAVO SrGNORELLI Rurz SAJ'<TA.JvfAR!A 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161864/D 

4.3- Dos veículos pargueados no Rio de .Janeiro 

4.3.1- Veículo Placa CNC 4830 

O veículo vistoriado é da marca Mercedes-Benz, modelo 

caminhão fechado L 1513, ano modelo 1985, placa CNC 4830, cor branco, Chassi 

alfanumérico 9BM34500512669081. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na cabine e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior da cabine, a mesma se encontrava 

em estado de conservação ruim, com o banco do motorista danificado. Que fique aqui 

registrado que o odômetro do veículo marcava 234.009 km rodados quando da 

realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 46.761,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 46.761,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,5, teremos: 

Valor veículo avaliado~~ R$ 46.761,00 x 0,5 ~ 

=R$ 23.380,50 

Este profissional entende como sen_ç!Q,_çm número~ 

redondos, de R$ 23.400,00 (Vinte e Três Mil c ili!!1Jrocr~ntos I'\e.<i\ll,_Q_yalor dç_mercadol 

para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre dircto_,_J2ilra_,'l data de clabora'<i]Q 

do presente Laudo. 
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GuST.I\VO SrGNORELLI Rurz Sn·HA;'-'lARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.3.2- Veículo Placa LHR 5752 

O veículo vistoriado é da marca Mercedcs-Bcnz, modelo 

caminhão fechado L 1118, ano modelo 1988, placa LHR 5752, cor branco, Chassi 

alfanumérico 9BM344024JB820684. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 162.617 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 51.965,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 51.965,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,8, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 51.965,00 x O,R = 

=R$ 41.572,00 

Este profissional entcncj_Q__s::cmlQ_,'i~!ldo,. __ ~m números 

redondos. de R$ 41.600,00 (Quarenta e Um Mil e Seisccntos.R\?onisLn. vi)lor de mercado 

para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre dLrel_Q,JlJJra iJ_c!rtta dr~_çJª-boração 

do presente Laudo. 
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GusTAVO SrGNORELLI Ruiz SA'-<1:\MARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

4.3.3- Veículo Placa CMG 8712 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Furgão, ano modelo !988, placa CMG 8712, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ21ZJP002054. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma unifonne na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. O veículo encontrava-se ainda sem a roda dianteira direita, com o pára-choque 

dianteiro fora da posição original e com a lanterna traseira direita e o retrovisor 

esquerdo danificados. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos. Que fique 

aqui registrado que o odômetro do veículo marcava 48.231 km rodados quando da 

realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto extemo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 4.800,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, tenamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 4.800,00 

Aplicanclo-sc ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,50, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 4.800,00 x 0,50 = 

=R$ 2.400,00 

Este profissional entende como sendo~ em 11úmeros 

redondos, de R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reai.?1_o_yalQ_LQ_ç_l)lcn:!)do para o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livt~ dire\Q,_J!l!ra a clatLdc elnboraciio do 

presente Laudo. 
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GuSTAVO SrGNORELLI Rurz SAl',lr\Jv!ARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

4.3.4- Veículo Placa LHU 1342 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

CL, ano modelo 1990, placa LHU 1342, cor branca, Chassi .alfanumérico 

9BWZZZ30ZKT135407. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos intemos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 68.960 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto extemo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 6.163,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 6.733,33 

Desta fom1a, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 6.448,16 

Aplicando-se ainda um Ültor de estado de conservação 

(FC) de 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 6.448,16 x 0,60 = 

=R$ 3.868,89 

Este profissional entende ç_gmo sendo em números 

redondos, de R$ 3. 900,00 (Três Mil e Novecentos Reai!i1.J2_valor de __ mercadQ..Qara o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto. Jl'l@.JUlatiulç_~jabq_ração do 

presente Laudo. 
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GUS'f.A,.VÜ SJGNORELLI RUIZ SA.','T.A,.i'v!ARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.3.5- Veículo Placa LNU 6434 

O veículo vistoriado é da marca Honda, modelo Civic LX 

automático (4 portas), ano modelo 2002, placa LNU 6434, cor dourado, Chassi 

alfanumérico 93HES 165027109040. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos intemos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto extemo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos .. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 21.550,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 21.411,15 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 21.480,57 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,80, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 21.480,57 x 0,80 = 

=R$ 17.184,46 

L~ste pro fiS$i qnal -~E19W~~ ... --S'DJ.l1.Q __ ~~º1.!.d9.~-~--QD.1 ·- r~.ll ;_-;) !~rs:)_;i 

redondQs,sle R$ 17.200,00 CDczessete Mil c Du7.ento:s....R<?LÍ,'i.L ... \L.!éi_U.w:..<LD1_crs:<J.9D_pam 

o veículo avaliado. pelo método do mercado livre direto. J21lra a data c[<, .. Ç,l,<Jbg_;:,:}çl\Q._d.Q 

presente Laudo. 
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(ju~c; IAVO SIGNORELLI RUiz SANTAtv!ARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161864/D 

4.3.6- Veículo Placa LNT 2690 

O veículo vistoriado é da marca Honda, modelo Civic LX 

(4 portas), ano modelo 2002, placa LNT 2690, cor azul, Chassi alfanumérico 

93HES !6502Zl 06231. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 19.647,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 20.572,70 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 20.109,85 

Aplicando-se ainda um fator ele estado de conservação 

(FC) de 0,80, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 20.109,85 x 0,80 = 

=R$ 16.087,88 

Este_Qrofissional enten,k_ç_Qtno s'"mlo. em números 

redondos, de R$ 16.100,00 (Dezesseis Mil c Cem Re;JisJ.,_Q valor_ç~_m.crcQ,Io para o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre dirctodJara a data ele clab<)ração do 

presente Laudo. 
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GtJSTAVO SIGNORELLI Rurz SA"'TAJv!ARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161864/D 

4.3.7- Veículo Placa LIV 9956 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi STD, ano modelo I 993, placa LIV 9956, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ23ZPPOI5533. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. O veículo encontrava-se ainda com mossa na porção traseira. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com os bancos danificados. Que fique aqui registrado 

que o odômetro do veículo marcava 43.956 km rodados quando da realização da 

presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 8.206,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 8.206,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,40, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 8.206,00 x 0,40 = 

= R$ 3.282,40 

Este profissional entende como sendo~_ et)1 nú)nCr<)â 

redondos, de R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reai0.L o valor de merc<!flQJJ.!lfa o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre diretO,.J2<!EL!l datil de elabOJ~ação do 

presente Laudo. 
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GuSTAVO SJGNORELU RUJz SAt'-'I:Au"IARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.3.8- Veículo Placa LIM 1534 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi STD, ano modelo 1991, placa LIM 1534, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ23ZMP017503. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com o banco do motorista danificado. Que fique aqui 

registrado que o odômetro do veículo marcava 97.522 km rodados quando da realização 

da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que o veículo se encontra 

em uso normal quando da vistoria, sem anomalias constatadas no funcionamento do 

motor. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

R$ 6.886,00 Fipe 
1--:::------:--:-:-c::---

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 
. ···--- ·--·--- ·--------- ---

Valor considerado= R$ 6,886,00 

Aplicando-se ainda um fator ele estado ele conservação 

(FC) de 0,70, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 6.886,00 x 0,70 = 

= R$ 4.820,20 

Este profissional entenc\~ __ fc\llll'l_S;\lU.cl.Q_. ___ <:,m._J}lulJ_Çg).~ 

redondos, de R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Ren_]!i/,_Q valm~_ctç_J]];:;:_ç:J<:IQ.J:>.mn.D 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto,_Jlnlª--.<L.>klt<J_Siç, __ çJªllQJ.il,ÇÍ)g_Q.Q 

presente Laudo. 
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•• 
GuSTAVO S!GNOHELU RU!Z SANTr\J'"lAR!A 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161664/D 

4.3.9- Veículo Placa LHG 3209 

O veículo vistoriado é da marca Mercedes-Benz, modelo 

caminhão L 708 E/35 (Mercedinha), ano modelo 1987, placa LHG 3209, cor branco, 

Chassi alfanumérico 9BM308325HB745903. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma unifonne na cabine e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior da cabine, a mesma se encontrava 

em bom estado geral. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo marcava 

178.311 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto extemo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 30.812,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 30.812,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 30.812,00 x 0,60 = 

=R$ 18.487,20 

Este profissional entende como seJ)do, . em números 

redondos. de R$ 18.500,00 (Dezoito Mil e Quinhentos Reais)ovalor d~_n1qcado para o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto. par;ul. data_ç!~d.abom,çlio do 

presente Laudo. 
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•• 
GuST.'\YO SJGNORELLI Ru1z SAJ'<TAJviAHIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 16181!4/D 

4.3.10- Veículo Placa BND 6872 

O veículo vistoriado é da marca Chevrolet, modelo 

Monza SLIE 2.0 EFI (4 portas), ano modelo I 993, placa BND 6872, cor preto, Chassi 

alfanumérico 9BGJK69RPPB059793. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 86.403 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 9.203,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 9.230,00 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 9.216,50 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O, 70, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 9.216,50 x 0,70 = 

=R$ 6.451,55 

Este profissional entende como &sm9_\l,___ç_m números 

redondos. de R$ 6.450,00 (Seis Mil, Quatrocentos ç_ Cinclücnt<Lll~Hli.o.:L_Q...~alor de 

mercado para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre dir:Ç,tfLd2!lUUl da@...ili< 

elaboração do presente Laudo. 
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GuSTAVO SIGNORELLI Ru1z SANTAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161664/D 

4.3.11- Veículo Placa AGO 0013 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati GLS, ano modelo 1993, placa AGO 0013, cor azul, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZNP245622. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de fonna unifonne na carroçaria. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 1!.979,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 13.263,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 12.621,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 
- --------- ----

(F C) de O, 70, teremos: 

Valor veículo avaliado = R$ 12.62 I ,16 x O, 70 = 

=R$ 8.834,81 

Este profissional entende como scndo~cm números 

redondos,_!leR$ 8.850,0Q.(Oito Mil, Oitocen.tQ.~ .. e Cjngüentaj\eflii;}, o valor de rnercaclo_ 

para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto. P.!lra a cill11! de sJabora<jLQ 

do presente Laudo. 
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GuST.I\VO SIGNORELLI Ru1z SAi'-.'TAMARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.3.12- Veículo Placa FRS 5945 

O veículo vistoriado é da marca Toyota, modelo Corolla 

1.8 XEI automático, ano modelo 2000, placa FRS 5945, cor prata, Chassi alfanumérico 

9BR53AEB2Y5508328. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos intemos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto.· Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 18.740,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 18.002,41 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 18.371,20 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,80, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 18.371,20 x 0,8 = 

= R$ 14.696,96 

Este profissional _ _çntçn_c!e __ ,Ç\l!llQ. .... !illm]Q,__em nútl1'ê\~Q~ 

redondos, de R$ 14,700,00 (Quator?~E: Mil e Setecento~_Benis ), o v3l<J.Uie lll<2:<:.<'ldo para 

o veículo avaliado, pelo método do mercado livre c!iretQ_~par<L.<'l da1a d_~çgtlJO@.Ç)lo d~2 

presente Laudo. 
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C1t:STAVO SrGNORELLI Rurz SA"IA'vJAR!A 

Engenheiro Civil e Mecânico 

CRENRJ: 161864/D 

4.3.13 Veículo Placa LNE 4459 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Special 1.0, ano modelo 2000, placa LNE 4459, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCA15X9YP105666. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 10.750,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 11.422,86 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 11.086,43 

Aplicando-se ainda wn fator de estado de conservação 

(FC) de O, 70, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 11.086,43 x 0,70 = 

=R$ 7.760,50 

Est.Q_profis~j_onaL.sntctl_ç(ç__c_onl_Q_Benc!.Q. Clll__IlÚ111eros 

redondos. de R$ 7.750,00 (Sete Mil, Setecentos c Cinqlien.!J!.J~is). O._Y!llor de mercado 

para o veículo avaliado, pelo método elo mercado livre diretQ.,_pªm a.lliJta de elaboração 

do presente Laudo. 
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•• GuST.-\VO SrGNORELLI Rurz SANIAMARIA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.3.14 Veículo Placa LNE 2197 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Special 1.0, ano modelo 2000, placa LNE 2197, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCA15XXYP105563. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 78.905 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que o veículo se encontra 

em uso nonnal quando da vistoria, sem anomalias constatadas no funcionamento do 

motor. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ I 0.750,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 11.422,86 
····-~ 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 11.086,43 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(F C) de I ,00, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 11.086,43 x 1,00 = 

=R$ 11.086,43 

EfillL.profissi.onal entende C011J.f>-2-º1.1l:ill.c .. s.m números 

redondos, de R$ 11.100,00 (Onze Mil e Cem Reais). o valQ!:.iloe..lm"rcadQJ!!ll'JUl. vef~_l!]Sl 

avaliado, pelo método do mercado livre direto, para a d<!HL.<Ic ela..bQ!:ilÇQf>_(]Q.J)JCSCl)_tQ 

Laudo. 
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GusTAvo SJGNORr:Lu Ru1z SA!'-Hr\HARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.3.15 Veículo Placa LNE 2198 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Special 1.0, ano modelo 2000, placa LNE 2198, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCA15X6YP105821. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, sem o farol dianteiro 

esquerdo. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com os bancos danificados. Não foi possível fazer a 

leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava-se fora da posição original e parcialmente desmontado. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 10.750,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 11.422,86 

Desta fom1a, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 11.086,43 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,40, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 11.086,43 x 0,40 = 

=R$ 4.434,57 

Este profissional _entende C9JJ10 sendq,_ __ ç_m._ números 

redondos. de R$ 4.450,00 (Quatro Mil, Quatrocentos c _Ç[D_gij_cJl!.<"LL~illR-º. valor ç!e 

mercado para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre dirçtn,_Jlm:;:Lrr_ç!ata ele 

elaboração elo presente Laudo. 
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•• GuSl)\VO SrGNORELLI Rurz SA.NIAMARJA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 16186410 

4.3.16 Veículo Placa LNE 4461 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Special 1.0, ano modelo 2000, placa LNE 4461, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCA15X9YPI05537. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com o banco do motorista danificado. Não foi possível 

fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ I O. 750,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ I I .422,86 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 11.086,43 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O, 70, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 11.086,43 x 0,70 = 

=R$ 7.760,50 

Este profissional entende_...sQ!]lO sengg~_ÇJl1 número~ 

redondos, de R$ 7.750.00 (Sete Mil, Setecentos e Cinqüenta Rcais),_Q..yalor de mercado 

para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto, para a data de elaboração 

do presente Laudo. 
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•• Gus1:,.vo SJGNORELLI F~urz SPu"-'TAJvLA.RIA. 
Engenheiro Civil e Mecânico 

CRENRJ: 161864/D 

4.3.17 Veículo Placa LNE 2194 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Special 1.0, ano modelo 2000, placa LNE 2194, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCA15X8YP105304. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. O veículo encontrava-se, ainda, sem o farol dianteiro esquerdo, com o pára

choque dianteiro fora da posição original e com o caput dianteiro empenado e com 

mossa. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com os bancos danificados. Não foi possível fazer a 

leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 10.750,00 
~~~~~~~~---=~=--+--------~ 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 11.422,86 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 11.086,43 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,40, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 11.086,43 x 0,40 = 

=R$ 4.434,57 

Este profissional entende como sendo~ em números 

redondos, de R$ 4.450,00 (Quatro Mil, Ouatrocento.â._ç_ÇimLücrlta Reai;U, o valor de 

mercado para o veículo avaliado, pelo método do me(c_pdo_jivre_dirçto,Jl!.l.\1\._r!_ç@Jit ele 

elaboração do presente Laudo. 
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GuSTAVO SrGNORELU Rurz s~'ITAJviARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.3.18 Veículo Placa .JUB 0287 

O veículo vistoriado é da marca Fiat, modelo Brava HGT 

1.8 16V (4 portas), ano modelo 2000, placa JUB 0287, cor verde, Chassi alfanumérico 

9BD182238Y2012966. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 11.597,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$14.163,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 12.880,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,80 teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 12.880, I 6 x 0,80 = 

=R$ 10.304,13 

j:\ste profissional entende _corno. Ji.ÇLl~.c'~'lll __ !)Ú!]JS:J:OS 

redondos. de R$ JQ.3Q(),OO (I:l<ê?: Mil e Trezen[p..§. ReJJj§J __ q_yuLor _cle_mercfl!.]Q_para o 

veículo avaliado. pelo método do mercado livre direto,_pJ!TI)_!i.liªla dg_çlabQraçjiQ_QQ 

presente Laudo. 
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GuSTAVO SJGNORELLI Ru1z SANTAMARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

4.3.19 Veículo Placa LCH 1569 

O veículo vistoriado é da marca Chevrolet, modelo 

Ômega GLS MPFI 2.2 (4 portas), ano modelo 1998, placa LCH 1569, cor prata, Chassi 

alfanumérico 9BGVP19HWWB202849. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 130.669 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 13.007,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 15.666,33 

Desta fonna, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 14.336,66 

Aplicando-se ainda um Ü1tor de estado de conservação 

(FC) de 0,80 teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 14.336,66 x 0,80 = 

=R$ 11.469,33 

Este profissional entende como sendo, em números 

redondos. de R$ 11.450,00 .CDJJZC Mil, OuatroceJ)tQ..~JLÇil)qüenta l~eais) o valor de 

mercado para o veículo avaliado, pelo método do mercacJ.0__)j_yrc ->!ir.etrL,paij'L_ª datª-Q'ê 

elaboração do presente Laudo. 
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4.3.20 Veículo Placa BMH 4521 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati GLS 1.8 S, ano modelo 1993, placa BMH 4521, cor azul, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZPP204945. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com os bancos danificados. Que fique aqui registrado 

que o odômetro do veículo marcava 260.221 km rodados quando da realização da 

presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 11.979,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 13.263,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 12.621,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 12.621,16 x 0,60 = 

=R$ 7.572,69 

Este profissional eQtendç;___sOJ]lQ,__,~ndo_,__ em números 

redondos, de R$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscçntos Re~is), o va)o!:.<l~ .. merca9sLR.êHLQ 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto, _ _pm:.<wi data de_çlalwração do 

presente Laudo. 
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4.3.21 Veículo Placa BNA 1847 

O veículo vistoriado é da marca V olkswagen, modelo 

Parati GLS 1.8 S, ano modelo 1993, placa BNA 1847, cor vinho, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZPP230428. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria. O veículo encontrava-se ainda 

com o pára-choque dianteiro fora da posição original e com a seta dianteira direita 

danificada. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 232.183 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto extemo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 11.979,00 
-

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 13.263,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 12.621,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(F C) de 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 12.621,16 x 0,60 = 

= R$ 7.572,69 

Este profissional entende conw___J?en<)Q, __ ~m ___ llúmeroJi 

redondos, de R$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Rea!Al~..J) _ _yalgr__rl~'--!D.~Jcac]_o para o 

veículo avaliado, pelo método elo mercado livre cliretg_,_J:@nl_ª-iiª!"u!ç __ <::lal1QXª2.1\º-_clQ 

presente Laudo. 
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4.3.22 Veículo Placa LHD 3626 

O veículo vistoriado é da marca Chevrolet, modelo PICK

UP D-20, ano modelo 1989, placa LI-ID 3626, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BG258NNLKC00!919. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com o banco do motorista danificado. Que fique aqui 

registrado que o odômetro do veículo marcava 45.200 km rodados quando da realização 

da presente vistoria. 

No que tange o compartimento elo motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 26.126,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 26.126,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,50 teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 26.126,00 x 0,50 = 

=R$ 13.063,00 

Este profissional entende como sendo em números 

redondos. de R$ 13.050.00 (Treze Mil e Cinqüenta Rcahl ... D val<.J.!: ... d~_n}.Çrc0.9-º-Jl,1ra..Q 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre dire_tll ... mmL<Ld.f\!JLÜ<c:.shl]illml'.ilil_SiQ 

presente Laudo. 
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4.3.23 Veículo Placa LNE 2186 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Special 1.0, ano modelo 2000, placa LNE 2I 86, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCAI5XXYPI05370. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ I0.750,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ I 1.422,86 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ I 1.086,43 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,80, teremos: 

Valor veículo avaliarlo =R$ I 1.086,43 x 0,80 = 

=R$ 8.869,I4 

Este profissional entende Ç9111\l_sS~ll<l!h__çm números 

redondos, de R$ 8.850.00 (Oito Mil, Oitocentos e Cinqüenta ReaisLQ.2'9loc.sk.mercado 

para o veículo avaliado. pelo método do mercado livre dirçlQ_,_panl a data __ flç_pj_,1boração 

do presente Laudo. 
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4.3.24 Veículo Placa AIW 9674 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Furgão, ano modelo 1987, placa AIW 9674, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCA15XXYP105370. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com diversos 

pontos de corrosão na carroçaria e sem o farol dianteiro direito. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos, segundo informações prestadas pelo representante da empresa 

contratante que acompanhou os trabalhos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 4.468,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): -
·--

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 4.468,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 4.468,00 x 0,60 = 

=R$ 2.680,80 

Este profissional entende ___ ÇS1ll'\!!_§.CJJQQ~çm_níuncros 

redondos, de R$ 2. 700,00 (Dois Mil e Setecentos Rca_iB)_Q__talo.r_cl_ç _ _;ncrcado para o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livr~ direto, para a cl_;lta de elaboração do 

presente Laudo. 
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4.4- Dos veículos pargueados em São Paulo 

4.4.1- Veículo Placa GYM 6184 

O veículo vistoriado é da marca Fiat, modelo Palio 

Weekend Style 16 V, ano modelo 2000, placa GYM 6184, cor prata, Chassi 

alfanumérico 9BD178858Y2115540. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 65.503 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 14.299,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 21.575,00 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 17.937,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado ele conservação 

(FC) de 0,80, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 17.937,00x 0,80 = 

=R$ 14.349,60 

Este profissional entende como sendo em números 
---.~-.. ---~---------1------------····----------

redondos. de R$ 14.350,00 (Quatorze Mil, Trezentos c __ ÇJ_u_gil~l1LRG.ais)_,_C) _ _y_;1Jm:_ci.f 

mercado para o veículo avaliadq_,_pe!o método elo mercado liv.r_ç_.Qirc(i'c,_J).éli.<lJ!_<lj~t;ulf 

elaboração do presente Laudo. 
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4.4.2- Veículo Placa LID 2106 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

CL 1.0 (2 portas), ano modelo 1989, placa LID 2106, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZKT140749 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado ruim de conservação, com os bancos danificados e com a forração interna das 

portas ausente. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 5.985,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 6.650,00 

Desta fonna, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 6.317,50 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,50, teremos: 

Valor veículo avaliado- R$ G.317,50 x 0,50-

=R$ 3.158,75 

Este profissional entende como sendo~em números 

redondos, de R$ 3.150,00 (Três Mil, Cento e Cinqüenta Reaiii}, o valor de mercado para 

o veículo avaliadQ,_pelo método elo mercado livre clireto~nara a data de elaboração do 

presente Laudo. 
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4.4.3- Veículo Placa BNW 3887 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

GL 1.8 (2 portas), ano modelo 1993, placa BNW 3887, cor verde, Chassi alfanwnérico 

9BWZZZ30ZPT061812. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. O veículo encontrava-se, ainda, com caput dianteiro fora da posição original/ 

desmontado e sem rodas. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com os bancos com mofo e danificados e com a 

forração interna das portas ausente. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

alguns agregados do motor apresentavam desmontados. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$9.117,00 
-

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 15.433,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 12.275,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,20, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 12.275,16 x 0,20 = 

=R$ 2.455,03 

Este profissional entende _ _s<:uno __ ll.~l\l\l~D __ números 

redondos, de R$ 2.450,00 (Dois Mil, Quatrocentos___ç__Çjl_lf!i!l<!ltª_R~lisLo valor dç_ 

mercado para o veículo avaliado, pelo método do merÇILQQ.Ji vre _çjirç_tº'-l)!lmJuiata dç 

elaboração do presente Laudo. 
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4.4.4- Veículo Placa LBX 4640 

O veículo vistoriado é da marca Ford, modelo Escort 

(importado) GLX 16 V Perua (4 portas), ano modelo 1997, placa BNW 3887, cor cinza, 

Chassi alfanumérico 8AFZZZEFFVJ057450. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 31.149 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe T 
Preço Médio em WebMotors (Brasil):-I-=-=--- R$ 10.082,00 

R$ 8.950,00 

Desta fonna, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 9.516,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,80, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 9.516,00 x 0,80 = 

= R$ 7.612,80 

Este profissional entende como se;l.®Lcm números 

redondos. de R$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reai~L9-".ªlar de mercado para a 

veículo avaliado, pelo método da mercado livre direlQ.,.JlaL<L<U!D.!ll de elabmaçãa da 

presente Laudo. 
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4.4.5- Veículo Placa JKS 0481 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Std, ano modelo 1992, placa JKS 0481, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ23ZNP024394. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com os bancos com mofo e com a forração interna 

das portas ausente. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do veículo. Não foi 

localizada a chave do referido veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 7.317,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 7.317,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,50, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 7.317,00 x 0,50 = 

=R$ 3.658,50 

Este pro (i ssi on~~L~Jl ten.cLe____s;..QlllQ__:),Ç!)QQ.~_g_m _nú llJ.ºI-º2 

redondos, de R$ 3.650,00 (Três Mil e Seisccnto§._ç_ Cingii(''lltiLJZeais), o valoL!)_ç_ 

mercado para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre diretOd?.ill'a a data de 

elaboração do presente Laudo. 
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4.4.6- Veículo Placa QL 1362 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Furgão, ano modelo 1988, placa QL 1362, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ23ZJP004350. 

F oi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. O veículo encontrava-se, ainda, sem o pára-brisas dianteiro, e com as regiões 

dianteira, traseira e lateral esquerda danificadas (abalroamento). 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com bancos danificados. Não foi possível fazer a 

leitura do odômetro do veículo. Não foi localizada a chave do referido veículo. 

Não foi possível abrir o compartimento do motor para 

constatação visual do estado do motor e de seus agregados, sendo considerado para fins 

de avaliação como veículo sem motor. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 4.800,00 
-

Preço Médio em WebMulors (Brasil): -

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 4.800,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) Je O, I, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 4.800 x O, I= 

=R$ 480,00 

Este profissional cntenQ_ç ___ Ç.Ql.JlQ ___ ~~~-D5.1Q~.----S.n1 __ D_(lJlJ_Ç~L<iE 

redondos, de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). o valor_(I.<~J]]_çt:s:<?.cln_p;<r:.uL.':'"Lc~ulQ 

avaliado, pelo método do mercado livre direto. para_iUL\íit_dç __ c):\l~ou'iC:l()_cl_ll pr_c~:s;Jll.ç 

Laudo. 
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4.4.7- Veículo Placa CME 3936 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Pick UP, ano modelo 1985, placa CME 3936, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ26ZGP005523. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria, com pontos de corrosão e com o 

teto da cabine danificado/amassado. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado regular de conservação. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 6.638,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado ele conservação 

(FC) de 0,50, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 6.638,00x 0,50 = 

=R$ 3.319,00 

Este profissional entende c_omo sendo,____çnLll..l1J11eros 

redondos, de R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais.LQ_ valor de I11SL5'JldQ __ JlarELQ 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto J20r<l_JL9atg __ _ç[_c clabQitlÇliQ__Ç\Q 

presente Laudo. 
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GuSTAVO SrGNORELLI Rurz SANTAJv!ARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 1618!14/D 

4.4.8- Veículo Placa HN 3411 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Std, ano modelo 1983, placa HN 3411, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ20ZDP026!92. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de fonna uniforme na carroçaria e com diversos pontos de 

corrosão, sem os faróis e setas dianteiras. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com o estofamento danificado dos bancos dianteiros 

e painel dianteiro danificado. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

Não foi localizada a chave do referido veículo. 

Não foi possível abrir o compartimento do motor para 

constatação visual do estado do motor e de seus agregados, sendo considerado para fins 

de avaliação como veículo sem motor. 

.O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 4.165,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta fonna, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 4.165,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado ele conservação 

(FC) de O, I, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 4.165,00 x O, I = 

=R$ 416,50 

Este profissional entende como SCJ:lQQ., em números 

redondos, de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), o valor cl_ul_crc-'1Q9_Jlar_LQ veículo 

avaliado, pelo método elo mercado livre direto, para a data de elaboração do mescn1Q 

Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.9- Veículo Placa QFA 5632 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Std, ano modelo 1988, placa QFA 5632, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ23ZJP001157. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma unifonne na carroçaria e com diversos pontos de 

corrosão, sem os faróis dianteiros e sem a porta lateral. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com os bancos e painel dianteiro danificados e com 

a forração interna das portas ausente. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. Não foi localizada a chave do referido veículo. 

Não foi possível abrir o compartimento do motor para 

constatação visual do estado do motor e de seus agregados, sendo considerado para fins 

de avaliação como veículo sem motor. 

.O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 5.413,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 5.413,00 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O, 1, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 5.413,00x O, 1 = 

=R$ 541,30 

Este Qrofissional entende _son1_Q___§_cnçlQ~nn _ números 

redondos, de R$ 550,00 (Quinhentos e Cinqüenta Rcai~.LQ_valouk mercado Qara o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto~_llil!i!.iLlliltLd_c: __ ç)i!\lomçllo do 

presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.10- Veículo Placa BNA 7387 

O veículo vistoriado é da marca Chevrolet, modelo 

Monza SLIE 2.0 EFI ( 4 portas), ano modelo 1993, placa BNA 7387, cor azul, Chassi 

alfanumérico 9BGJK69RPPB053956. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e com os retrovisores externos 

danificados. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

mareava 40.067 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ Y.203,00 

Preço Médio em WebMolors (Brasil)-:-- R$ 9.230,00 

Dest~ forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 9.216,50 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 9.216,50 x 0,60 = 

=R$ 5.529,90 

Este profissional entende . cpmo ~<>cndg_~~ll números 

redondos, de R$ 5.550,00 (Çinco Mil, Quinhentos c C;inlJi\ÇJJlª_j~aisL!U:'iJ.lor __ de 

mercado para o veículo avaliado~ método do merqsiQ.JiY.n; cliretQ,_par~1--''L9.ata~ 

elaboração do presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.11- Veículo Placa BNA 7391 

O veículo vistoriado é da marca Chevrolet, modelo 

Monza SLIE 2.0 EFl (4 portas), ano modelo 1993, placa BNA 7391, cor cinza, Chassi 

alfanumérico 9BGJK69RPPB053300. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma unifom1e na carroçaria e com o retrovisor extemo (lado 

esquerdo) danificado. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 57.7 63 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

R$ 9.203,00 

R$ 9.230,00 
'----------···~-···---~- --------·--~ 

Desta forn1a, teríamos o que se segue: 

Valor considerado- R$ 9.216,50 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) ele 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 9.216,50 x 0,60 = 

=R$ 5.529,90 

Este profissional entende (:Qll1!L.ii..''!JQQ,_em números 

redondos, de R$ 5.550,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Cin!liJ.entit Reais), o valor de 

mercado para o veículo avaliado. pelo método do mercacjo _livre direto, para a data de 

elaboracão do presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161864/D 

4.4.12- Veículo Placa BND 6879 

O veículo vistoriado é da marca Chevrolet, modelo 

Monza SLIE 2.0 EFI (4 portas), ano modelo 1993, placa BND 6879, cor vinho, Chassi 

alfanumérico 9BGJK69RPPB059154. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria e com o retrovisor externo (lado 

esquerdo) danificado. Veículo encontrava-se ainda sem a roda traseira esquerda e sem a 

capa dianteira. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o od6metro do veículo 

marcava 20.013 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 9.203,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 9.230,00 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 9.216,50 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,60, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 9.216,50 x 0,60 = 

=R$ 5.529,90 

Estç_J2rofissional entende com_Q_SCtlcl.Q., em núl)1eros 

redondos. de R$ 5.550,00 (Cinco Mil, Quinhentos c Cinc].ili;nta_Re«L'iLo valor de 

mercado para o veículo avaliado,_J2elo método do mercado ljvrc dirç!Q,_]lª[ª-a data ck 

elaboração do presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ 161684/0 

4.4.13- Veículo Placa CSB 6739 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati (2 portas), ano modelo 1984, placa CSB 6739, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZEP061645. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de fonna uniforme na carroçaria e, ainda, com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com os bancos e a forração interna das portas 

danificadas. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo marcava 94.508 km 

rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava-se parcialmente desmontado e sem alguns de seus agregados. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 4.556,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 4.556,00 

Apliçando-se ainda um fator de estudo de conservação 

(FC) de 0,30, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 4.556,00 x 0,30 = 

= R$ 1.366,80 

Este profissional cntendç._.fOll1<2.__1;_çn9_Q, __ ~J}_llLill1eros 

redondos, de R$ 1.350.00 (Mil, Trezentos e Cinqüenta Rcaiil....JLY.~loLde mercado para 

o veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto. para_j!_dala de clalJnn:~cão elo 

presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.14- Veículo Placa CRR 5510 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati (2 portas), ano modelo 1988, placa CRR 551 O, cor cinza, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZJP202763. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de fonna uniforme na carroçaria e com diversos pontos de 

corrosão. Também, o teto encontrava-se amassado e, ainda, o retrovisor externo (lado 

esquerdo) encontrava-se danificado. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com o painel dianteiro e a forração interna das 

portas danificadas. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo marcava 

22.570 km rodados quando da realização da presente vistoria. Não foi localizada a 

chave do referido veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava-se sem alguns de seus agregados. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 6.066,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 6.066,00 

Aplicando-se ainda um tàtor de estado de conservação 

(FC) de 0,20, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 6.066,00 x 0,20 = 

=R$ 1.213,20 

Este profissional entende como sencl_Q,_ em números 

redondos. de R$ 1.200.00 (Mil e Duzentos Reais), o valor de mercadQ_J2ara o veículo 

avaliado, pelo método do mercado livre direto. para a data de elaborasilCLçl_o presente 

Laudo. 

11 t: 21 2508·8750 · c 21 7832-4906 · gustavosignorelli@periciaengenharia.com.br 47 

~~ :! L.r\ 7 
\._) I 'J\.. 



•• 
GuST.'\VO SIGNORELLI RUIZ s"'""'-"'JvJARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 

CRENRJ: 161884/0 

4.4.15- Veículo Placa LCG 3159 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati CL 1.6 MI (4 portas), ano modelo 1998, placa LCG 3159, cor azul, Chassi 

alfanumérico 9BWZZZ374WT075730. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 12.860,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 14.633,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 13.746,66 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O, 70, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 13.746,66 x 0,70 = 

=R$ 9.622,66 

Este prot!ssiopal entende __ c9.IHQ_ SÇilçlil., __ çm_númcro~ 

redondos, de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais),__Q_yalgr_<k.1Jl9.LÇ!l_do para o. 
veículo avaliado, pelo método do mercado livre dire!Q,.Jlª!J! .. ª-. dat;ulg eJ.i.\.QQmçjj_q_<).Q 

presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.16- Veículo Placa BMB 6834 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati GLS (2 portas), ano modelo 1993, placa BMB 6834, cor cinza, Chassi 

alfanumérico 9BWZZZ30ZPP215183. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. Retrovisor externo (lado esquerdo) encontrava-se 

danificado. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em péssimo estado de conservação, com mofo no piso e com os bancos 

ausentes. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava-se parcialmente desmontado e sem alguns de seus agregados. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ I 1.979,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 13.263,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ I 2.62 I, I 6 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,40, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 12.621,16 x 0,40= 

=R$ 5.048,46 

Este profissional entende como ~,:nclo -~.lLJlÍ!Incros 

redondos, de R$ 5.050,00 (Cinco Mil c Cinqüenta Rcai!il~9-YªLoulc \l1Crf11QQ para Q 

veículo avaliado, pelo método elo mercado livre diretQ,_)li1ra-'L!latLc:L<Lçlf\llor?cão elo 

presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161864/D 

4.4.17- Veículo Placa QK 2246 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi STD, ano modelo 1986, placa QK 2246, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ23ZGPO 16976. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme e com diversos pontos de corrosão na 

carroçaria. Também, o teto encontrava-se amassado e, ainda, os faróis dianteiros 

encontravam-se ausentes. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em péssimo estado de conservação, com os bancos e painel dianteiro ausentes. Não foi 

possível fazer a leitura do odômetro do veículo. Não foi localizada a chave do referido 

veículo. 

Não foi possível abrir o compartimento do motor para 

constatação visual do estado do motor e de seus agregados, sendo considerado para fins 

de avaliação como veículo sem motor. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 4.439,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 4.439,00 

Aplicando-se ·ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O, I, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 4.439,00 x O, I = 

=R$ 443,90 

Este profissional entende como sendo. em números 

redondos. de R$ 450.00 (Q!!.atrocentos e Cinqüenta Reais L o valor de mcrçado para o 

veículo avaliado. pelo método do mercado livre. direto_,__llilra a data de elaboracão do 

presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.18- Veículo Placa JPH 4547 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Highway, ano modelo 2001, placa JPH 4547, cor cinza, Chassi alfanumérico 

9BWCA05X22P03 7616. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos. Não foi 

possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto extemo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 15.023,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 15.023,00 

Aplibirtdo-se aind~ i.im tâior & estado de conservação 

(FC) de 0,8, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 15.023,00 x 0,8 = 

=R$ 12.018,40 

Este profissional entende como sendo~ em números . ---·--·-·-··-------····"-

redondos, de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais). o valor de mercado para o veículo 

avaliado, pelo métQ_çi_Q._ç!Q_J.nercado livre.direto,_para a data de elaboração do presente 

LaudQ, 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

4.4.19- Veículo Placa LNE 4466 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo Gol 

Special, ano modelo 2000, placa LNE 4466, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWCA15X7YPI 05567. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de fonna uniforme na carroçaria e com diversos pontos de 

corrosão. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado de conservação ruim, com mofo nos bancos e no painel dianteiro. Não foi 

possível fazer a leitura do odômetro do veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): 

R$ 10.750,00 

R$ 11.422,86 
L_ ___________ __L ____________________ . 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 11.086,43 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,50, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 11.086,43 x 0,50 = 

=R$ 5.543,21 

redondos. de R$ 5.550.00 (Cinco Mil, Quinhentos e [jJ1flÜ<)JJI'lJ3Qi1L?Lo valor de 

mercado para o veículo avaliacio, pelo método do mercado )ivre cljr.cto para a data ele 

elaboracão elo presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.20- Veículo Placa LNE 4465 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Std, ano modelo 2000, placa LNE 4465, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWGB!7XXYP016314. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de forma uniforme na carroçaria, com pontos de corrosão e com as 

lanternas traseiras danificadas. 

Em relação ao interior do veículo, o mesmo se encontrava 

em estado regular de conservação. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 77.904 km rodados quando da realização da presente vistoria. Não foi 

localizada a chave do referido veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 15.399,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): !Z$ 14.197,50 

Desta fonna, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 14.798,25 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de 0,50, teremos: 

Valor veículo avaliado= R$ 14.798,25 x 0,50 = 

=R$7.399,12 

Este profissional entend_ç__..c,9JllS! sendo ~!lLD.\illle_ros 

redondos, de R$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos Regi~Lº---Yill.QL.!lc_nJcJÇjl_Ç)Q__Jlill'a o 

veículo avaliado, pelo método do mercado livre direto~P-ªL<ULD.i!LL<.ic cléll29J:.Q.ção clq 

presente Laudo. 
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Fngl'!nhAiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

4.4.21- Veículo Placa LNE 4468 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Kombi Std, ano modelo 2000, placa LNE 4468, cor branca, Chassi alfanumérico 

9BWGB 17X2YPO 16324. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a 

carroçaria em bom estado geral. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Que fique aqui registrado que o odômetro do veículo 

marcava 25.834 km rodados quando da realização da presente vistoria. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipe R$ 15.399,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 14.197,50 
··-----

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado= R$ 14.798,25 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O,RO, leremos: 

Valor veículo avaliado = R$ 14.798,25 x 0,80 = 

=R$ 11.838,60 

redondos, de R$ 11.850,00 (Onze Mil, Oitocentos e CiD!lÜ<C_11W..E•:_:ü,?),_q __ y<lJ\lr de 

mercado para o veículo avaliado, pelo método do merl:?,(!.\CJl.,~::c_<;Li::~(r), .. JlD.GULQl\1ª- dç 

elaboração do presente Laudo. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ 161884/0 

4.5- Dos veículos pargucados em Florianópolis 

4.5.1- Veículo Placa BNA 7780 

O veículo vistoriado é da marca Volkswagen, modelo 

Parati GLS, ano modelo 1993, placa BNA 7780, cor azul, Chassi alfanumérico 

9BWZZZ30ZPP232880. 

Foi constatado que o mesmo encontrava-se com a pintura 

avariada pelo tempo de fonna uniforme na carroçaria. 

No que tange ao interior do veículo, o mesmo se 

encontrava em bom estado geral, sem anomalias nos acabamentos internos, tais como: 

forração das portas, painel ou teto. Não foi possível fazer a leitura do odômetro do 

veículo. 

No que tange o compartimento do motor, constatou-se que 

o motor apresentava bom aspecto externo, cabendo ressaltar que se encontra sem uso a 

mais de 5 (cinco) anos. 

O quadro a seguir mostra os valores encontrados para um 

veículo similar ao veículo ora avaliado. 

Fipc R$ 11.979,00 

Preço Médio em WebMotors (Brasil): R$ 13.263,33 

Desta forma, teríamos o que se segue: 

Valor considerado = R$ 12.621,16 

Aplicando-se ainda um fator de estado de conservação 

(FC) de O, 70, teremos: 

Valor veículo avaliado= RS: 1 / .. G/.1,1 (í x 0,70 = 

=R$ 8.834,81 

Este profissional entendc __ como sen_Q.Q~ellL.Uúm~m~ 

redondos, de R$ 8.850,00 (Oito Mil, Oitocentos e CinqtJ.çlJt<'l.Efllh>LQ.\!ªkJ:.(lc_m<;t:r&Q_Q 

para o veículo avaliado, pelo método do mercado livre dire_tO,J1.0.!:l!_:u:!'ll?<_c1_~ci:•!y•r:l_C;1.Q 

do presente Laudo. 
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•• Gusp.vo SJGNORELLI RuiZ Sl\:'-iTA"'LI\I~IA 
Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

CONCLUSÃO 

A seguir, apresentamos tabela com valores em Reais 

para os veículos acima referenciados. 

Veículo (Placa) Cidade Valor (R$) 

BMI 7081 Manaus 5.050,00 

DBY6225 Manaus 9.300,00 

JWT0658 Manaus 4.450,00 

BMA5983 Porto Alegre 6.150,00 

BMH 4515 Porto Alegre 8.850,00 
--

CNC4830 Rio de .Janeiro 23.400,00 

LHR5752 Rio de .Janeiro 41.600,00 

CMG8712 Rio de .Janeiro 2.400,00 

LHU 1342 Rio de .Janeiro 3.900,00 

LNU 6434 Rio de .Janeiro 17.200,00 

LNT 2690 Rio de .Janeiro 16.100,00 

LIV 9956 Rio de .Janeiro 3.300,00 
- - -- ---

LlM 1534 Rio de .Janeiro 4.800,00 
--- -------- --

LHG3209 Rio de .Janeiro 18.500,00 

BND 6872 Rio de .Janeiro 6.450,00 

AGO 0013 
1-----

Rio de Janeiro 8.850,00 
--------· -- ·-···- ----

FRS 5945 Rio de .Janeiro 14.700,00 
---~-- ---------------

LNE 4459 Rio de .Janeiro 7.750,0() 
------ --------------- -----·---------·----,--,-,--

LNE 2197 Rio de Janeiro 11.100,00 
---- --------------- -
LNE 2198 Rio de Janeiro 4.450,00 

--------------- ----~---------------------------· 

LNE 4461 Rio de Janeiro 7. 750,00 
-------- ------------------

LNE 2194 Rio de .Janeiro 4.450,00 . 
--------------------

JUB 0287 Rio de .Janeiro 10.300,00 . --- -·----------·--·-------1 LCH 1569 
Rio de .ranei~~~-1----------------~~Aso,oo _ 

BMH 4521 Rio de .Janeiro 7.600,00 f 

-----L-----------------------------_j 
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BNA 1847 

LHD3626 

LNE2186 

AIW9674 

GYM 6184 

LID 2106 

BNW3887 

LBX4640 

JKS 0481 

QL 1362 

CME3936 

HN 3411 

QFA5632 

BNA 7387 

BNA 7391 

BND 6879 

CSB 6739 

CRR5510 

LCG3159 

BMB 6834 

QK 2246 

JPH 4547 

LNE 4466 

LNE4465 

LNE 4468 

BNA 7780 

TOTAL APURADO 

•• 
CiuSTAVO SIGNORELU Ru1z SANl/\JvJARIA 

Engenheiro Civil e MAr.?mico 
CRENRJ· 161884/0 

Rio de Janeiro 7.600,00 

Rio de .Janeiro 13.050,00 

Rio de Janeiro 8.850,00 

Rio de Janeiro 2.700,00 

São Paulo 14.350,00 

São Paulo 3.150,00 

São Paulo 2.450,00 

São Paulo 7.600,00 

São Paulo 3.650,00 

São Paulo 500,00 

São Paulo 3.300,00 

São Paulo 400,00 

São Paulo 550,00 

São Paulo 5.550,00 

São Paulo 5.550,00 

São Paulo 5.550,00 

São Paulo 1.350,00 

São Paulo 1.200,00 
-

São Paulo 9.600,00 

São Paulo 5.050,00 

São Paulo 450,00 

São Paulo 12.000,00 

São Paulo 5.550,00 

São Paulo 7.400,00 

São Paulo 11.850,00 
-

Florianópolis 8.850,00 
.. --· 

- 407.960,00 
-------······-· 
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6.0 

11. 
CuST."'.VO SJGNORELLI Ru1z SA'-<'TA"'IARIA 

Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENR,J: 161884/D 

ENCERRAMENTO 

Anexo conjunto de documentos que auxiliam no 
entendimento do exarado no corpo do presente Laudo de Avaliação. 

Anexo, ainda, relatório fotográfico qu ustra os veículos 
avaliados no corpo deste trabalho. 

GUSTAVO SIGNOI{ 
Engenheiro Mecâ 

CREA/R.J 

IZ SANT AMARIA 
de Automóveis 

1 1884/D 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.1) Fotos dos Veículos Parqueados em Porto Alegre 

6.1.1) Veículo Placa BMA 5983 

• 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: ~61884/D 

6.1.2) Veículo Placa BMH 4515 

\, ,, 
i 
!\ ; \ 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/0 

6.2) Fotos dos Veículos Parqueados no Rio de Janeiro 

6.2.1) Veículo Placa CNC 4830 

t 21 2508-8750 · c: 21 7832-4906 · gustavosignore!litvpericiaengcnharia.corn.br 61 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.2.2) Veículo Placa LHR 5752 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CREA!RJ: 161884/D 

6.2.3) Veiculo Placa CMG 8712 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.2.4) Veículo Placa U-IU 1342 

., J···· ····J J'" .. " . ' " ' 
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/ 1 . ' 

\ 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: í61884/D 

6.2.5) Veículo Placa LNU 6434 

\/\ 
,! \ \ 
i\ . 
i\ 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: í61B84/0 

6.2.6) Veículo Placa LNT 2690 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.2. 7) Veículo Placa lLIV 9956 

~-:...:. 

--~~.:....:;-~·:~·-- - . -:..,;r.:'-'\. 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENR.J: 161884/D 

6.2.8) Veículo Placa UM 1534 
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Engenheiro Civil e Mecâmco 
CRENRJ: 161884/D 

6.2.9) Veículo Placa LHG 3209 

\\ 
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Engenheiro Civil e IVJecânico 
CREAlRJ: '161884/D 

6.2.10) Veículo Placa BND 6872 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.2.11) Veículo Placa AGO 0013 

!\ 
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Engenheiro Civil e Mecân1co 
CRE/VRJ: 'tG 1884/0 

6.2.12) Veículo Placa FRS 5945 
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Engenheiro Civil e Mecãnrco 
CRENRJ: 161884/0 

6.2.13) V cicu!o Placa LNE 4459 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.2.14) Veículo Placa LNE 2197 

'.i 
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Engonhowo Civil o Moc5nico 
CRENRJ: 16188~/D 

2.15) Veiculo Placa LNE 2198 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CREIVRJ: 161884/D 

6.2.16) Veículo Placll LNE 4461 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRE/VRJ: 161884/D 

6.2.17) Veiculo Placa LNE 2194 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRE/VRJ: 'd:i1884iD 

6.2.18) Veículo Placa JUB 0287 

t: 21 2508-8750 · c 21 7832-4906 · gustavosi9norelli@periciaenger•haria.com.1J1· 



Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 'IG1884i0 

6.2.19) Veículo Placa LCH 1569 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.2.20) Veiculo Placa BMH 4521 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRE!v'RJ: '1618.84/D 

6.2.21) Veiculo Placa BNA 1874 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAIR.J 161884/D 

6.2.22) Veículo Placa LHD 3626 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRE.AJRJ: 161884/D 

6.2.23) Veiculo Placa LNE 2186 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: ';G1884/D 

6.2.24) Veiculo Placa AIW 9674 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: íG1884/D 

6.3) Fotos dos V cículos !'arqueados em São l'auio 

6.3.1) Veículo Placa GYM 6184 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRE.AiRJ: "161884/D 

6.3.2) Veiculo Placa LID 2106 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 'IG1884/D 

6.3.3) Veiculo Placa BNW 3887 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CREA!RJ: 161884/D 

6.3.4) Veiclllo Placrn LRX 46411 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.3.5) Veiculo Placa JKS 0481 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CREAlRJ: íGI884iD 

6.3.6) Veículo Placa QL 1362 
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Engenheiro Civíl e Mecânico 
CRE.>VRJ: ·16188<1/D 

6.3.7) Veícllllo Placa CME 3936 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: ':61884/D 

6.3.8) Veiculo Placa HN 3411 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161BB4/D 

6.3.9) Veiculo Placa QFA 5632 
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Engenlleiro Civil e Mecânico 
CRE.1\IRJ: 1G1884i0 

6.3.10) Veículo Placa BNA 7387 
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Engenl<eiro Civil e Mecânico 
CRE/VRJ: 161884/D 

6.3.11) Veículo Placa BNA 7391 
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Engenl1eiro Civil e Mecânico 
CRENRJ 161884iD 

6.3.12) Veículo Placa BND 6879 
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Engenl<eiro Civil e Mecânico 
CRE/iJRJ: ~ 61884/D 

6.3.13) Veic11lo flllca CSB 6739 
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Engenheiro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884iD 

6.3.14) Veíc11lo Piac21 CRR 5510 
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Engenhe;ro Civil e Mecânico 
CRENRJ: 161884/D 

6.3.15) Veículo Placa LCG 3159 
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