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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

 

1. Considerações Iniciais  

 

O presente trabalho de avaliação foi executado pela Comissão de 

Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município de Pimenta/MG, nos 

termos do Decreto Municipal nº 1.264/15. 

Foram levados a efeitos rigorosos levantamento e avaliação os bens 

móveis, localizados no “pátio garagem” do prédio da Prefeitura 

Municipal com o propósito de expressar nossa opinião sobre o valor 

venal ou de mercado.  

Para execução dos serviços foram utilizados os dados e informações 

retirados de documentação apresentada, bem como aqueles obtidos de 

terceiros, por ocasião da vistoria e pesquisa de mercado realizada 

julgados “a priori” corretos, todos considerados idôneos e de boa 

fé. 

 

2. Classificação de bens móveis 

 

O bens considerado como inservível para a entidade que detém a sua 

posse ou propriedade, conforme art. 3º, parágrafo único, do 

Decreto nº 99.658/90, deve ser classificado em ocioso, 

recuperável, antieconômico ou irrecuperável.  

O bem deverá ser reputado ocioso “quando, embora em perfeitas 

condições de uso, não estiver sendo aproveitado” (art. 3º, 

parágrafo único, alínea “a”, do Decreto nº 99.658/90); recuperável 

“quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a 

cinquenta por cento de seu valor de mercado” (art. 3º, parágrafo 

único, alínea “b”, do Decreto nº 99.658/90); antieconômico “quando 

sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude 

de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo” (art. 3º, 

parágrafo único, alínea “c”, do Decreto nº 99.658/90) e 

irrecuperável “quando não mais puder ser utilizado para o fim a 

que se destina devido a perda de suas características ou em razão 

da inviabilidade econômica de sua recuperação” (art. 3º, parágrafo 

único, alínea “d”, do Decreto nº 99.658/90).  

 

3. Indicação dos bens móveis inservíveis 

 

Esta Comissão iniciou os trabalhos de identificação dos bens 

inservíveis a serem leiloados no “pátio garagem” do prédio da 

Prefeitura Municipal, no pátio da rodoviária municipal e outros. 

Nos locais visitados foram encontrados diversos bens que já não 

estão sendo utilizados pelo Município, uma vez que encontram-se 

bastante estragados, alguns em péssimo estado de conservação, e, 

mediante  análise podemos concluir que os gastos para recuperação 

dos mesmos será bastante oneroso.  

Nesse sentido, indicamos os seguintes bens que de acordo com o 

levantamento efetuado deverão ser dispostos pelo Município para 

alienação, após serem declarados inservíveis, são eles: 
 

IT

EM 

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO CHASSI ANO/MODE

LO 

COR PLACA PATRI

MONIO 

01 ONIBUS ESCOLAR 45 LUGARES M. BENS / 1318 9BM384088LB8899

28 

1990/199

1 

LARANJA HOO 7448    

02 MICRO ONIBUS ESCOLAR 15 LUGARES VAN JIN BEI/TOPIC FABUSFORMA 

M35 

LSYHDAAB0CK0096

74 

2012/201

2 

BRANCA HLF 9448 1777 



MUNICÍPIO DE PIMENTA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ N.º: 16.725.962/0001-48 

Email: compraspimenta2014@gmail.com 

 

 

Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG 

 

03 MICRO ONIBUS PASS. 15 LUGARES VAN JIN BEI/TOPIC FABUSFORMA 

M35 

LSYHDAAB7CK0096

72 

2012/201

2 

BRANCA OMC 8753 1772 

04 CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS/ L 1113 9BM344014127069

18 

1986/198

6 

VERMELHA GMM 4823 1693 

05 CAMINHONETE PICKUP FIAT/STRADA WORKING 9BD278012127734

05 

2001/200

1 

AZUL HMM 6273 2879 

06 CAMINHONETE/AMBULANCIA FIAT/DUCATO M RONTAN 2.8 

IdTD 

93W23IH21510230

23 

2005/200

5 

BRANCA HMG 4591  

07 AUTOMÓVEL PASSEIO VW/GOL 1.0 9BWCA05X75T1926

43 

2005/200

5 

CINZA HMM 2721 1676 

08 TRATOR AGRÍCOLA URSUS / 5312   VERMELHA -------  

09 TRATOR AGRÍCOLA VALMET/ ID65   AMARELO ------- 1691 

10 TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO 3000 LITROS COLOMBO/ELFONT SÉRIE 06 2011 PRETO ------- 1668 

11 USINA DE ASFALTO (FRIO) COM MOTOR 

ELÉTRICO 

J.COLOMBO/TIGER 40 SERIE 06 2011 LARANJA ------- 2887 

12 ESPALHADORA/ACABADORA DE ASFALTO J.COLOMBO/FALCON 3000 SERIE 08 2011 LARANJA ------- 2888 

13 CAÇAMBA COMPACTADORA DE LIXO CIMEL -------- 2003 BRANCA ------- 2890 

14 CAMINHONETE PICKUP – SAAE FIAT/FIORINO 9BD146000R83962

66 

1994 BRANCA  GOA 5962 SAAE 

 

4. Caracterização da Metodologia  

 

Segundo o nosso entendimento e em consonância com as normas de 

avaliações da ABNT, assim se define uma avaliação:  

- é a determinação da soma em dinheiro que, num dado momento, se 

pode atribuir, em vista de um escopo pré-fixado, a um determinado 

bem;  

- é a apreciação do valor que tenha em determinada data, o todo ou 

em parte de um bem ou coisa;  

- é a técnica de estimar, comercialmente ou para efeitos, o valor 

dos móveis e de outros bens;  

- é o trabalho técnico que compreende um conjunto de raciocínios, 

inspeções e cálculos, tendentes a determinar o valor de um bem 

móvel ou imóvel;  

- é a apuração do justo valor que poderia ser definido como o 

preço que um bem poderia alcançar se colocado à venda em prazo 

razoável, o vendedor desejando, mas não estando obrigado a vendê-

lo e o comprador adquirindo-o com tal conhecimento dos usos e 

finalidades para as quais o mesmo poderá ser destinado, sem, 

contudo estar competindo a realizar a compra.  

 

Entendemos, portanto, como valor de mercado o expresso pelo bens, 

atingidos após colocados a venda por prazo razoável, estando 

comprador e vendedor cientes das variações de mercado, constando-

se disposição e não necessidade de negociação de ambas as partes. 

 

5. Métodos e critérios adotados  

 

Foi adotado o “método comparativo de dados de mercado”, por ser 

considerado o mais indicado para o caso presente.  

O método é comparativo, porquanto, a pesquisa de mercado realizada 

foi dirigida no sentido de apuração dos valores médios, unitários 

básicos, de bens semelhantes e/ou comparáveis, situação, estado de 

conservação, apresentação, dentre outros fatores que pudessem 

influir direta ou indiretamente na valorização ou desvalorização 

dos bens avaliados.  

 

6. Nível de precisão da avaliação  

 

De acordo com as normas brasileiras de avaliação da ABNT, os 

níveis de precisão de uma avaliação estão condicionados à 

quantidade, à atualidade, à confiabilidade, ao tratamento dos 

elementos pesquisados e compulsados.  
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Neste presente trabalho foi executado um trabalho dentro de um 

nível de precisão normal.  

Foram realizadas investigações específicas para apuração dos 

valores médios, unitários, de bens semelhantes e/ou comparáveis 

aos ora objeto de avaliação.  

Foram coletados dados de mercado junto a empresas de vendas e 

comércio de bens semelhantes.  

Coletados os dados de mercado foram eles tratados com o saneamento 

dos mesmos, considerados todos os fatores pertinentes, conforme 

recomenda a moderna técnica avaliatória. 

 

7. Avaliação  

 
ITEM DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO R$ 

01 ONIBUS ESCOLAR 45 LUGARES 15.000,00 

02 MICRO ONIBUS ESCOLAR 15 LUGARES VAN 6.000,00 

03 MICRO ONIBUS PASS. 15 LUGARES VAN 6.000,00 

04 CAMINHÃO BASCULANTE 10.000,00 

05 CAMINHONETE PICKUP 5.000,00 

06 CAMINHONETE/AMBULANCIA 15.000,00 

07 AUTOMÓVEL PASSEIO 4.000,00 

08 TRATOR AGRÍCOLA 8.000,00 

09 TRATOR AGRÍCOLA 4.000,00 

10 TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO 3000 LITROS 29.400,00 

11 USINA DE ASFALTO (FRIO) COM MOTOR ELÉTRICO 10.850,00 

12 ESPALHADORA/ACABADORA DE ASFALTO 43.500,00 

13 CAÇAMBA COMPACTADORA DE LIXO 6.000,00 

14 CAMINHONETE PICKUP – SAAE 2.000,00 

 

8. Bens encontrados 

 

Tendo em vista a solicitação para levantamento e avaliação de bens 

móveis inservíveis para a Administração, informamos que ao logo do 

processo de levantamento, análise e avaliação, foram encontrados 

os bens acima que, conforme planilha foram devidamente avaliados.  

Informamos que neste local foram encontrados também, diversos 

outros bens (cadeiras, mesas, armários, etc) no pátio garagem da 

prefeitura, mas que para uma avaliação será necessário uma grande 

triagem tendo em vista que muitos são materiais de descarte/sucata 

e que constam ainda do patrimônio municipal. A realização deste 

trabalho demanda atuação de outro setor, razão pela qual, estes 

bens serão avaliados em data oportuna.  

 

Pimenta/MG, 23 de março de 2015. 
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