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LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 
 
 
 
 O Presente Laudo Técnico de Avaliação trata-se de indicação sugestiva de valores 
de “LANCE INICIAL”.   Estes valores são submetidos à apreciação da Gestão Municipal e 
membros da Comissão de Avaliação; a fim de confirmá-los ou realizar as alterações que 
julgarem necessárias. Podendo todos ser ajustados para mais ou para menos. 
 
 Este Laudo Técnico de Avaliação de Bens é resultado de diligências necessárias 
(vistorias), análise de valor médio de mercado, com base em métodos comparativos, 
havendo pesquisas do atual estado de conservação e funcionamento dos bens 
(equipamentos, materiais eletrônicos e paralelepípedos); dos pequenos defeitos 
generalizados, da ausência de manutenções e falta de itens e peças, do custo de 
recuperação e demais particularidades.  
 
 Vale salientar que os bens são de propriedade de órgãos públicos e serão leiloados 

no estado em que se encontram (sem quaisquer garantias), devido seu estado de uso,  

de sucata e fragmentos inutilizáveis. 

 
O presente documento servirá como base para a confecção do edital público de 

leilão, podendo sofrer alterações quanto a nomenclaturas dos lotes, ordem e descrição dos 
bens, assim como inclusão de mais dados. 
 
 
 

Galiléia, 19 de agosto de 2021 
 
  

  

 
 
 
   Marina Adriana de Souza Leal                                                 Dilma Pereira de Melo Silva 
          Membro da comissão                                                          Membro da comissão 
  
 
 
 
 
 
 

 
Aurélio Martins coelho 

Presidente da Comissão 
Gestor patrimonial 
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LOTE 01 – CONJUNTO ESCOLAR (SUCATA) 

 
Conjunto Escolar de cor branca, aproximadamente 180 unidades mista, confeccionado em 
aço 20x20 (parede reforçada), soldagem eletrônica MIG. Assento e encosto em 
compensado Multi laminados e boleados e anatômicos revestidos em fórmica. Carteira 
Escolar Model. Estado geral péssimo sem informações quanto a possíveis reparos. 
Equipamento descartado, podendo faltar peças e componentes. O bem vai a leilão no 

estado e condições em que se encontra. 
 

LANCE INICIAL: R$ 90,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material sucateado.  Este lote será levado a Leilão sem garantias de 
reparos do bem, ficando todos os riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO: sucateado, contendo diversos pontos de ferrugem, amassados 
por toda sua extensão, ou danos, com marcas de deterioração devidas ao armazenamento 
em local aberto sujeito às intempéries climáticas. 
 

 
 

 

 

LOTE 02 – CONJUNTO ESCOLAR 
 
Conjunto Escolar, modelo FDE, com tampo em compensado multilaminado em fórmica lisa 
brilhante (marfim 15 mm), estrutura em metalon 20x20, aproximadamente 36 cadeiras e 27 
mesas. 

LANCE INICIAL: R$ 115,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material sucateado, levando em consideração o armazenamento e 
depósito dos mesmos ao relento.  
Estado REGULAR: Este lote será levado a Leilão sem quaisquer garantias de reparos 
(sucata) e quaisquer outros danos e defeitos que possa ter, ficando todos os riscos por 
conta do arrematante.  

 
       



                                

 
 

3 

 
LOTE 03 – CONJUNTO ESCOLAR 
 
Conjunto Escolar, modelo FDE, com tampo em compensado multilaminado em fórmica lisa 
brilhante azul 15 mm, estrutura em metalon 40x60, aproximadamente 13 cadeiras e 11 
mesas. 

LANCE INICIAL: R$ 200,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material sucateado, levando em consideração o armazenamento e 
depósito dos mesmos ao relento.  
Estado REGULAR: Este lote será levado a Leilão sem quaisquer garantias de reparos 
(sucata) e quaisquer outros danos e defeitos que possa ter, ficando todos os riscos por 
conta do arrematante.  

 
                    

 

 
LOTE 04 – SUCATAS DIVERSAS 

 
Contendo equipamentos de escritório como: Ventiladores de teto; Congelador; Porta de 
enrolar manual; Bola artesanal de vara 3/8; Cofre; Ar condicionado; Luminária de lâmpada 
fluorescente; Poste luminária e outros. Este lote vai a leilão no estado de sucata e 
condições em que se encontra. 
 

LANCE INICIAL: R$ 125,00 

 
Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de equipamento usado, levando em consideração, o estado físico, falta 
de histórico de manutenção, das condições de armazenamento. 
Estado geral PÉSSIMO. Este lote será levado a Leilão sem quaisquer garantias contra 
vícios ocultos ou quaisquer outros danos defeitos que possa ter, ficando todos os riscos por 
conta do arrematante. 
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LOTE 05– ACADEMIA AO AR LIVRE 
 
Academia ao ar livre, contendo os aparelhos: Esqui; Simulador de caminhada; Rotação 
dupla diagonal; surf e outros. Este lote vai a leilão sem quaisquer garantias contra vícios 
ocultos ou quaisquer outros danos e defeitos que possa ter, ficando todos os riscos por 
conta do arrematante. 
 

                                                                                                                            LANCE INICIAL: R$ 149,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material sucateado, levando em consideração o uso, o 
armazenamento e depósito dos mesmos ao relento. Este lote será levado a Leilão sem 
quaisquer garantias de reparos (sucata) e quaisquer outros danos e defeitos que possa ter, 
ficando todos os riscos por conta do arrematante.  
Estado geral REGULAR, contendo diversos pontos de ferrugem, amassados por toda sua 
extensão, ou danos de uso, com marcas de deterioração devidas armazenamento em local 
aberto sujeito às intempéries climáticas. 
 

           
 
 

 
LOTE 06– BETONEIRA 
 
Betoneira sucateada.  

LANCE INICIAL: R$ 125,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material sucateado, levando em consideração o uso, o 
armazenamento e depósito ao relento. Este lote será levado a Leilão sem quaisquer 
garantias de reparos (sucata) e quaisquer outros danos e defeitos que possa ter, ficando 
todos os riscos por conta do arrematante.  
Estado geral PÉSSIMO, contendo diversos pontos de ferrugem, amassados por toda sua 
extensão, ou danos de uso, com marcas de deterioração devidas ao armazenamento em 
local aberto sujeito às intempéries climáticas. 
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LOTE 07 – BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO  
(R$ 7,90 a unidade) 
 
18 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 1,40 
metros. 
 

LANCE INICIAL: R$ 142,30 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 

LOTE 08 – BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO  
(R$ 7,90 a unidade) 
 
18 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 1,40 
metros. 
 

LANCE INICIAL: R$ 142,30 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
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histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 

LOTE 09 – BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO  
(R$ 7,90 a unidade) 
 
18 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 1,40 
metros. 
 

LANCE INICIAL: R$ 142,30 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 

 
LOTE 10 – BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO  
(R$ 9.90 a unidade) 
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20 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 
metros. 

LANCE INICIAL: R$ 198,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 
 

 
LOTE 11 – BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO  
(R$9,90 a unidade) 
 
20 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 2.10 
metros. 
 

LANCE INICIAL: R$ 198,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 

 
LOTE 12 – BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO  
(R$ 9.90 unidade) 
 
20 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 2.10 
metros. 

LANCE INICIAL: R$ 198,00 
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Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 

 
LOTE 13 - BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO 
(R$ 9.90 unidade) 
 
20 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 2.10 
metros. 

LANCE INICIAL: R$ 198,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 
 

LOTE 14 - BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO 
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(R$ 9.90 unidade) 
 
20 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 2.10 
metros. 
 

LANCE INICIAL: R$ 198,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 

 
LOTE 15 - BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO 
(R$ 9.90 unidade) 
 
20 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 2.10 
metros. 
 

LANCE INICIAL: R$ 198,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
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LOTE 16 - BRAÇO DE LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO CURVO 
(R$ 9.90 unidade) 
 
20 unidades de braço de Luminária Pública Galvanizado curvo com aproximadamente 2.10 
metros. 
 

LANCE INICIAL: R$ 198,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral Regular, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 
 
 

 

LOTE 17 – LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
 
01 unidade de liquidificador Industrial Basculante Skymsem 20 litros/Inox, modelo: LSB-15 / 
potencia 1.5 CV. Este lote vai a leilão no estado de sucata e condições em que se 
encontra. 
 
                                                                                                     LANCE INICIAL: R$ 120,00 
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Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de equipamento usado, levando em consideração, o estado físico, a 
falta de histórico de manutenção, das condições de armazenamento. 
 Estado geral REGULAR. Este lote será levado a Leilão sem quaisquer garantias contra 
vícios ocultos ou quaisquer outros danos defeitos que possa ter, ficando todos os riscos por 
conta do arrematante. 
 

 
           
 
 

 
LOTE 18 – DUPLICADOR MIMEOGRAFO 

 
04 unidades de Duplicador Mimeografo escolar FACIT. 
01 unidade de Duplicador Mimeografo Gestetner 310 (antiguidade) 
 

LANCE INICIAL: R$ 50,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Estes itens serão levados a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 
 

 

 

 
 
 

 
LOTE 19 – MAQUINA DE DATILOGRAFAR 
 
04 Unidades de Maquina de datilografar OLIVETTI, modelos variados. 
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LANCE INICIAL: R$ 50,00 

 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
 

 
 

 

 
LOTE 20 – ARMÁRIO / ARQUIVO EM AÇO 
 
Aproximadamente 07 arquivos e 01 armário em aço de marcas diversas (em estado de 
sucata). Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, sem garantias de 
vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter ficando todos os riscos por conta 
do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 100,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PESSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
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LOTE 21 – ELETRONICOS 
 
Contendo diversos aparelhos eletrônicos como: Monitores, CPUs, Impressoras e 
Copiadora, todos em estado de sucata. Este item será levado a Leilão no estado em que se 
encontra, sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter ficando 
todos os riscos por conta do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 20,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  

 

 
 
 

 
LOTE 22 – CAIXA AMPLIFICADORA 
 
Caixa Amplificadora WATT SOM PRC 500 / CICLOTRON. Este item será levado a Leilão 
no estado em que se encontra, sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos 
que possa ter ficando todos os riscos por conta do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 100,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral REGULAR, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
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LOTE 23 – ARMÁRIO DE MADEIRA 
 
Armário de madeira e vidro: Tipo Crestaleira. Este item será levado a Leilão no estado em 
que se encontra, sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter 
ficando todos os riscos por conta do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 30,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  

 
 
 

 
LOTE 24 – FOGÃO INDUSTRIAL 
 
Aproximadamente 05 fogões indústrias em estado de sucata. Este item será levado a 
Leilão no estado em que se encontra, sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros 
defeitos que possa ter ficando todos os riscos por conta do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 100,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
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histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  

 
 
 

 
LOTE 25 – TELEVISÃO 
 
03 Unidades de televisão modelo TUBO. Estes itens serão levados a Leilão no estado em 
que se encontra, sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter 
ficando todos os riscos por conta do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 20,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  

 
 
 

 
LOTE 26 – MESA DE REUNIÃO REDONDA 
 
02 unidades de mesa de reunião redonda, altura 74 cm Largura 120 cm Profundidade 120 
cm Matéria Prima MDP/metalon. Este item será levado a Leilão no estado em que se 
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encontra, sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter ficando 
todos os riscos por conta do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 40,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral REGULAR, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  

 
 
 

 
LOTE 27 – GRADE/JANELA 
 
Sucatas de construção contendo: grades e janelas de vidro. Este lote será levado a Leilão 
no estado em que se encontra, sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos 
que possa ter ficando todos os riscos por conta do arrematante. 
 

LANCE INICIAL: R$ 100,00 
 

Justificativa da Avaliação: Avaliação de preço mínimo inicial com base no valor médio de 
mercado deste tipo de material usado, levando em consideração, o estado físico, a falta de 
histórico de manutenção. Este item será levado a Leilão no estado em que se encontra, 
sem garantias de vícios ocultos e quaisquer outros defeitos que possa ter, ficando todos os 
riscos por conta do arrematante. 
Estado geral PÉSSIMO, Contendo diversas avariações devido às intempéries climáticas, 
armazenamento e tempo de uso.  
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Método de Avaliação do Bem 
 

 
 

FATORES DE INFLUÊNCIA PARA EFEITO DE REAVALIAÇÃO 

Estado de Conservação 
EC 

Período de Vida Útil do Bem 
PVU 

Período de Utilização do 
Bem - PUB 

CONCEITO PONTUAÇÃO CONCEITO PONTUAÇÃO CONCEITO PONTUAÇÃO 

Excelente 
Bom 
Regular 
Péssimo 

10 
8 
5 
2 
0 

10 anos 
9 anos 
8 anos 
7 anos 
6 anos 
5 anos 
4 anos 
3 anos 
2 anos 
1 ano 
0 ano 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 anos 
9 anos 
8 anos 
7 anos 
6 anos 
5 anos 
4 anos 
3 anos 
2 anos 
1 ano 
0 ano 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 Firmo o presente.                                                                       
 
 
                                                                                                Galiléia, 19 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 Marina Adriana de Souza Leal                                                   Dilma Pereira de Melo Silva 
      Membro da comissão                                                              Membro da comissão   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Aurélio Martins Coelho 
Presidente da Comissão 

Gestor patrimonial                      


