
EDITAL DE LEILÃO Nº. 002/2023 

LEILÃO ELETRÔNICO 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1. O Município de Ibaiti, através da Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com Lei nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização 

de LEILÃO ELETRÔNICO,  em tempo real para alienação de veículos e bens inservíveis de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Ibaiti-PR, do tipo maior lance de cada lote, por meio do Leiloeiro Público Oficial, 

HELCIO KRONBERG devidamente matriculado perante a JUCEPAR sob nº 653, objetivando a venda 

de bens inservíveis para a Administração. 

1.2. O presente edital encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, conforme endereço no 

preâmbulo, e será retirado no site do Município de Ibaiti, ou ainda solicitado pelo e-mail 

licitacao@ibaiti.pr.gov.br, assim como encontra-se disponível no sítio eletrônico contratado 

https://www.plataformadosleiloes.com.br/. 

2 – OBJETO 

O presente edital tem por objeto a venda por licitação, na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO, de veículos 

automotores de via terrestre e bens móveis, considerados inservíveis para a Administração Pública Municipal, 

no estado que se encontram. 

3 - PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar do leilão pessoas físicas devidamente cadastradas em situação regular no cadastro de 

pessoa física – CPF/MF, devendo apresentar documento de identificação pessoal com foto e comprovante de 

endereço. 

3.2 – Poderão participar do leilão pessoas jurídicas devidamente constituídas e inscritas no CNPJ/MF, 

devendo ser representada por sócio administrador, o qual deverá apresentar cópia autenticada do contrato 

social e alterações se houver, ou por meio de procurador, desde que apresente instrumento de procuração com 

finalidade específica de participação no leilão, com firma reconhecida e apresente, igualmente, cópia 

autenticada do contrato social e alterações se houver. 

3.3 – Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser exibidos no original ou por qualquer processo 

de fotocópia, que deverá estar devidamente autenticada por cartório ou por servidor da Administração, ou 

estar publicado em qualquer órgão da imprensa oficial. 

3.4 – Os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar no sítio eletrônico 

https://www.plataformadosleiloes.com.br/, observando as regras ali estabelecidas aceitando as condições de 

vendas previstas para o certame.  

3.5 – O cadastro deve ser feito, com pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência ao leilão, para 

análise dos dados do cadastro e confirmação da participação. 

http://www.monzonleiloes.com.br/
http://www.monzonleiloes.com.br/


3.6 – O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação da forma online. 

3.7 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no 

inciso III ou IV do art. 87 Lei nº 8666/93. 

3.8 – Não poderão participar do certame: (I) os servidores em exercício junto à Prefeitura Municipal de 

IBAITI-PR; (II) os menores de 18 (dezoito) anos, não emancipados; (III) os membros da Equipe do Leiloeiro; 

4 – PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO 

4.1 – Será admitida oferta de lances exclusivamente por meio do sítio eletrônico 

https://www.plataformadosleiloes.com.br/, para tanto, os interessados em participar do leilão deverão se 

cadastrar previamente no sítio eletrônico https://www.plataformadosleiloes.com.br/, observando as regras ali 

estabelecidas e aceitando as condições de vendas previstas para o certame. 

4.2 – Deverá, ainda, o interessado remeter os documentos indicados no prazo de 48 horas, de acordo com o 

previsto no mesmo sítio eletrônico. 

4.3 – O leilão será realizado no dia 27/02/2023 a partir das 10h00min, no sítio eletrônico do leiloeiro e/ou 

por ele contratado: https://www.plataformadosleiloes.com.br/. 

4.4 –. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do interessado ou seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 

Leilão Eletrônico. Não é permitida a alteração de dados cadastrais para o respectivo leilão objeto do presente 

edital após a efetivação do lance.  

4.5. A participação no Leilão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação do login e senha privativa do 

interessado, cabendo ao mesmo, responsabilidade por qualquer transação efetuada ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema, à Plataforma Brasileira dos Leilões, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.6 - Os lances recebidos poderão ser cobertos por lance imediatamente superior, conforme incremento e 

temporização mínimos definido pelo leiloeiro, durante o leilão, podendo ambos sofrerem alterações durante o 

ato, para eventual cobertura. Não havendo lance superior, o sistema/leiloeiro encerrará a contagem e será 

definido o arrematante. 

 

5 – VISITAÇÃO 

5.1 – Os bens, objeto do presente leilão, poderão ser vistoriados e examinados entre os dias 08/02/2023 À 

17/02/2023 (COM EXCESSÃO DE SÁBADOS E DOMINGOS) das 9h às 11h e das 13h30m às 16h. 

Tendo em vista que os itens objetos do presente leilão encontram-se depositados em locais distintos, os 

interessados na vistoria e exame dos referidos itens, devem entrar em contato com o Departamento de Obras 

para agendamento e posterior acompanhamento dos servidores municipais responsáveis para a vistoria e 

exame, pelo telefone (43) 3546-7496, ou através do e-mail obras@ibaiti.pr.gov.br 

 

5.2. É de responsabilidade dos interessados o deslocamento até o local onde estão depositados os bens para 

vistoria. 

 

https://www.plataformadosleiloes.com.br/


5.3. Para maiores informações, entrar em contato com o Setor de Licitação através do Telefone (43) 3546-

7450 ou através do e-mail licitacao@ibaiti.pr.gov.br.  

 

6 – ESTADO DOS BENS 

6.1 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao Município ou ao 

Leiloeiro Oficial, qualquer responsabilidade quanto a defeitos, vícios ocultos, consertos, taxas, impostos, bem 

como providências relativas à retirada e transporte dos bens arrematados, não aceitando reclamações ou 

desistências decorrentes de omissão no exame e vistoria dos bens colocados em leilão.  

6.2 – Não correrá por conta do Município ou do Leiloeiro Oficial (mero mandatário) despesas que recaírem 

sobre o bem arrematado, devidas após a data do leilão/arrematação, provenientes de multas, taxa de 

licenciamento, seguro obrigatório DPVAT e de reativação de placas. 

6.3. Não correrá por conta da Prefeitura Municipal de Ibaiti/PR ou do Leiloeiro Oficial (mero mandatário) 

despesas que recaírem sobre o bem arrematado, devidas após a arrematação, provenientes de multas, taxa de 

licenciamento, seguro obrigatório DPVAT e de reativação de placas. 

6.4. Não se responsabiliza, o Leiloeiro Oficial (mero mandatário) nem o Município, sobre a informação 

incorreta que consta no banco eletrônico de dados oficiais do órgão de trânsito: O veículo que aponte a sua 

situação como “em circulação” ou “sucata”, pode divergir do real estado de conservação do bem (por fato 

alheio as atribuições do Leiloeiro Oficial/Município), cabendo ao arrematante realizar as verificações 

prévias e consequentemente regularizá-las.  

6.4.1. Embora alguns veículos estejam em estado de sucata, ainda podem estar cadastrados, junto ao órgão de 

trânsito, como veículo “em circulação”, cabe ao arrematante, em sendo do seu interesse, efetuar a baixa do 

veículo para que o mesmo passe a constar como sucata, devendo para tanto, observar a legislação pertinente 

para a comercialização de peças de veículos (Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do Contran e demais 

legislações aplicáveis).  

6.4.2. Os veículos vendidos na qualidade de sucata serão entregues aos arrematantes no estado em que se 

encontram, sem direito a expedição de nova documentação, sendo expressamente proibida a sua circulação em 

via pública, cabendo aos interessados, antes do leilão, conferirem a quantidade e qualidade de cada lote.  

6.5. Cabe aos arrematantes arcarem com os custos relativos à desmontagem, retirada e transporte do bem 

arrematado do local onde o mesmo se encontra, responsabilizando-se civil, ambiental e criminalmente por 

eventual dano. 

 

7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 – O pagamento deverá ser feito à VISTA de 100% (cem por cento) do valor correspondente ao maior 

lance ofertado, e mais 5% (cinco por cento) do valor total como comissão do Leiloeiro. 

7.2 – Formas de Pagamento: 



7.2.1 – O pagamento do bem deverá ser realizado através de depósito bancário identificado, em moeda 

corrente nacional, ou transferência (TED, DOC ou PIX) cujo bem somente será liberado após sua 

compensação. 

7.3 – O Pagamento do bem e da comissão do leiloeiro poderá ser feito através de depósito identificado, em 

moeda corrente nacional, ou transferência (TED, DOC ou PIX – Chave: 

leilaopublico@kronbergleiloes.com.br), junto ao Banco Itaú, Agência 3835, conta corrente nº 82415-6, em 

nome do leiloeiro oficial, Sr. HELCIO KRONBERG, CPF nº 085.187.848-24, devendo ser informado o 

número do CPF ou CNPJ do depositante 

7.4 – Efetivado o depósito mencionado no item 7.3, o comprovante deverá ser enviado para o seguinte e-mail: 

“liquidacao@kronbergleiloes.com.br”. 

7.5 – As Notas de Venda em Leilão serão emitidas em nome do arrematante, mediante apresentação de cópia 

da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; ou da empresa da qual é proprietário, mediante 

cópia do cartão CNPJ e do Contrato Social (CONFORME CADASTRO REALIZADO NA 

PLATAFORMA BRASILEIRA DE LEILOES). Não será permitida emissão em nome de terceiro estranho 

ao ato da arrematação. 

7.6 – Para arrematações efetivadas através do ambiente on-line, o leiloeiro encaminhará ao arrematante a 

liquidação em até 48h. 

7.7 – Efetivado os pagamentos dos valores de arrematação, os comprovantes deverão ser enviados para o 

seguinte e-mail: liquidacao@kronbergleiloes.com.br. 

7.8 – O pagamento deverá ser realizado, em até 48 horas após o término do mesmo. O Leiloeiro Oficial está 

autorizado a utilizar dos meios legais para efetuar a cobrança dos valores devidos pelo arrematante. 

7.9 – Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos itens 7.2.2 ou 7.6, o mesmo será 

desclassificado e será aplicado ao mesmo o disposto no item 10.4. 

7.10 – Não havendo o devido pagamento do bem arrematado, após manifestação da Municipalidade, poderá o 

leiloeiro realizar a convocação do segundo colocado para que este se pronuncie sobre o interesse em realizar a 

arrematação pelo valor do lance vencedor e/ou pelo valor do lance imediatamente abaixo daquele não pago.  

7.10.1 – Em caso de manifestação negativa do licitante convocado, o leiloeiro estará autorizado a realizar o 

chamamento dos demais, nas mesmas condições supramencionada, até o limite do 4º colocado (se houver). 

 

8 – RETIRADA DOS BENS  

8.1 – Os bens deverão ser retirados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da efetivação do pagamento, em 

horário das 9h às 16h, devendo apresentar a Nota Fiscal de Venda em Leilão, ficando o Comitente responsável 

para entrega dos bens. O não comparecimento na data e dia acertado incorrerá em pagamento de estadia de R$ 

100,00 por dia, em prazo máximo de 30 dias. 



8.1.1 – Findo o prazo acima (30 dias) da data agendada para a retirada dos bens os mesmos serão revertidos 

para o Município de Ibaiti/PR não cabendo ao arrematante qualquer indenização ou devolução da quantia paga 

em leilão inclusive a comissão do leiloeiro. 

8.2 – A retirada dos bens ficará vinculada à compensação do pagamento, à integralização de depósito bancário 

ou do pagamento do boleto bancário, para arrematações on-line, e à apresentação da Nota de Venda em 

Leilão. Em hipótese alguma os bens serão retirados sem a quitação dos valores ou a apresentação da nota de 

venda, e ou sem a quitação da taxa de comissão do leiloeiro. 

8.3 - No ato da retirada, o arrematante, ou a pessoa por ele autorizado, assinará o “Termo de Entrega de 

Bens”, em três vias, também assinará o “Termo de Responsabilidade”, referente à habilitação legal para 

transporte e destinação dos mesmos. 

8.4 – A retirada do bem por terceiros só será permitida mediante apresentação de autorização do arrematante, 

por escrito, devidamente assinada e com firma reconhecida. 

8.5 – O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados, bem como as 

despesas decorrentes de sua retirada, assim como a verificação da necessidade de óleo lubrificante e de 

combustível dos veículos e máquinas arrematados. 

8.6 – É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma, negociar o 

veículo, antes da retirada de que trata este edital. 

 

9 – DAS PENALIDADES 

9.1 – Estará sujeito às sanções e penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações todo licitante que 

participar do Leilão, podendo a Administração, garantida contraditório e ampla defesa, aplicar as sanções, 

prevista na legislação quando necessário for. 

9.2 – Serão aplicáveis, ainda, as sanções previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93, que trata 

dos Crimes e das Penas. 

9.3 – Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos itens 7.2.2 ou 7.6, o mesmo será 

desclassificado e será aplicado ao mesmo o disposto no item 10.4. 

 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 – Os lotes serão vendidos e entregues no estado em que se encontrarem, não cabendo à Prefeitura de 

Ibaiti-PR e nem ao Leiloeiro Público Oficial (mero mandatário), responsabilidade por qualquer modificação 

ou alteração que venha a ser constatada na constituição, composição ou funcionamento das mercadorias 

licitadas, pressupondo o oferecimento de lance o conhecimento das características e situações dos bens, ou o 

risco consciente do arrematante, sem direito a reclamação posterior. 

10.2 – A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, ou informadas mediante 

notas de “ERRATA”, afixadas junto ao átrio da Prefeitura Municipal de Ibaiti/PR, para abertura de omissões 

ou eliminação de distorções acaso verificadas. 



10.3 – Após o lance aceito, nunca ao inferior da avaliação, para emissão da nota de venda em leilão, o 

leiloeiro observará os documentos constantes do cadastro realizado na plataforma brasileira de leilões. 

10.4– Após o envio do lance através do portal não será mais possível a sua desistência ou retirada, sendo o 

participante responsável por todas as informações por ela disponibilizadas, inclusive sob o uso/fornecimento 

de seu login e senha a terceiros, ficando sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor. Não se 

admitirá desistência sob alegação de que foi dado lance em lote equivocado e/ou desconhecimento das 

cláusulas do presente edital.  

10.4.1 – No caso de desistência e/ou inadimplência, o arrematante pagará uma multa de 30% (trinta por 

cento), calculada sobre o valor da arrematação, bem como ficará sujeito às sanções legais independente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, sendo inclusive será devida a comissão do leiloeiro. 

10.4.2 - Em hipótese alguma será devolvida a taxa de comissão do leiloeiro, a qual será devida mesmo 

desistência da arrematação. 

10.5 – Fica reservado ao Comitente, não liberar os bens por preços inferiores ao da avaliação. 

10.6 – No ato da arrematação, o comprador aceitará todas as condições para aquisição, constantes no presente 

Edital e não poderá alegar desconhecimento das condições, o qual foi amplamente distribuído, publicado no 

site oficial do Município, qual seja https://www.ibaiti.pr.gov.br/  como na página oficial do leiloeiro 

contratado, qual seja https://www.plataformadosleiloes.com.br/. 

10.7 – A comitente entregará os bens com a sua documentação, IPVA, multas, seguro obrigatório e taxas em 

dia. Outras despesas de transferências, IPVA, taxas e outras vencidas após a data do leilão, correrão por conta 

do arrematante, não havendo o que se falar de responsabilidade pelo Leiloeiro Público Oficial. 

10.8 – A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as normas e 

regulamentos deste Leilão, obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva e irrecorrível às condições 

aqui estabelecidas. 

10.9 – Comitente e o Leiloeiro não respondem por ICMS de contribuinte para emitir Nota Fiscal de entrada ou 

providenciar a guia de recolhimento (GR/PR) junto ao fisco estadual, sob pena de multa e apreensão do bem 

pela fiscalização. Os impostos que venham a incidir sobre o leilão são de responsabilidade do arrematante. 

10.10 – De acordo com a legislação em vigor, o veículo sinistrado está sujeito a vistoria pelos órgãos 

competentes, cujas despesas correrão por conta do arrematante. 

10.11 – Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas antes ou durante da realização do leilão, pois não serão 

aceitas reclamações posteriores. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos nos termos da legislação 

vigente. 

10.12 – Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação cabe o direito de revogar ou anular, em despacho 

fundamentado, o presente Leilão, nos casos previstos em lei, sem que aos participantes caiba qualquer 

indenização por parte do Município ou do Leiloeiro Oficial (mero mandatário), bem como retirar do leilão, 

quaisquer dos lotes, o qual informará os motivos na ata de encerramento do evento. 

10.13 – Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitado formalmente ao Setor 

de Licitação, ou através do e-mail licitacao@ibaiti.pr.gov.br, ou através do Telefone (43) 3546-7450. 

https://www.ibaiti.pr.gov.br/
http://www.monzonleiloes.com.br/


10.14 – Ficam os interessados cientes de que o leiloeiro público oficial, detém a pena liberdade de alterar o 

incremento (valor mínimo que será somado ao lance anterior) quantas vezes se mostrar necessário para a 

melhor condução do ato.  

10.15 – Faculta-se ao leiloeiro a realizar eventual reabertura de lote, apenas quando autorizado pela 

administração pública.   

 

11 - DOS RECURSOS 

11.1. Dos atos da Administração caberá recurso, por parte de qualquer licitante, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da lavratura da ata do leilão. 

11.2. O recurso será dirigido, por escrito, à autoridade superior municipal, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

12 DO FORO 

12.1 – Fica eleito o Foro da comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, para solucionar eventuais litígios, com 

prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Ibaiti, 26 de janeiro de 2023 

 

___________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI/PR 

 

 

 

___________________________________________________ 

HELCIO KRONBERG LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

 



ANEXO I – DA RELAÇÃO DOS BENS 

LOTE VEÍCULO MARCA PLACA RENAVAM ANO/MOD CHASSI N MOTOR VALOR 

1 AMBULANCIA DUCATO FIAT ATR 5109 289378680 2010/2010  
 

93W245G34A2051996 
F1AE0481T7072560 

 R$ 

31.800,00  

2 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT AYI 3643 1007142410 2014/2015  93YMAF4MAFJ300979 M9TD882C008705 
 R$ 

30.400,00  

3 AMBULÂNCIA TRANSIT FORD ASJ 2396 198272707 2009/2009 WF0XXXT9F9TM76271 JXFA9TM76271 
 R$ 

26.600,00  

4 VAN SPRINTER MERCEDES BAI 4128 1079172634 2015/2016 8AC906633GE113720 651955W0051683 
 R$ 

75.400,00  

5 VAN SPRINTER MERCEDES BAM 2933 1085572991 2015/2016 8AC906633GE113351  651955W0051445 
 R$ 

75.400,00  

6 GOL VW AUT 1045  345257294 2011/2012 9BWAB05U1CT070125  CCR506409  
 R$ 

16.500,00  

7 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT BCC 8934 1148583472 2018/2019 93YMAFEXCKJ311206 M9TD882C024914 
 R$ 

65.800,00  

8 
CAMINHÃO F14.000 – 

motor desmontado 
FORD AHA 3720 674633458 1997/1997   9BFXTNSZ6VDB39458  -  

 R$ 

11.300,00  

9 
RETROESCAVADEIRA 4X2 – 

motor desmontado 
JCB - - 2007/2007 JCB1001338JCB  -  

 R$ 

13.800,00  

10 
Fiat Linea Essence 1.8 – 

FIAT BAG7274 01076791759 2015/2016 9BD1105BSG1575921  
R$ 



2016 33.000,00 

11 FIAT/PALIO FIRE FIAT AYR-0339 01265130180 2014/2015 9BD17122LF5964138  
R$ 

18.100,00 

12 TOYOTA BANDEIRANTE TOYOTA AHL-8410 00519668464 1986/1986 OJ80664  R$ 2.100,00 

13 SUCATA AUTO PEÇAS       R$ 250,00 
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1 INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE 

ESPÉCIE: Parecer Técnico de Avaliação. 

OBJETO: Bens móveis – veículos e sucata 

FINALIDADE: Determinação do valor de mercado e venda em leilão 

METODOLOGIA: Comparativo direto de dados de mercado. 

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: novembro de 2022 

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO: R$ 53.450,00 (cinquenta e três mil e 
quatrocentos e cinquenta reais) 

 

Veículo 1 – Fiat Linea: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) 

Veículo 2 – Fiat Palio: R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais) 

Veículo 3 – Toyota Bandeirante: R$ 2.100,00 (dois mil e cem 
reais) 

Lote de Sucata de Autopeças: R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) 
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2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1 Definições 

Premissas especiais - premissa que considera a existência de condições 
diferentes das usuais, em relação ao bem avaliado e as amostras utilizadas, na data da 
avaliação. 

2.2 Considerações gerais 

Para a realização do presente Parecer foram utilizadas informações da prefeitura 
de Ibaiti. 

2.3 Limitações e premissas futuras 

Nos leilões os bens são arrematados no estado em que se apresentam. Não se 
configura então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do 
arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que 
apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse 
defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que, o bem é 
entregue no estado em que se encontra. 

O avaliador não tem interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou 
na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa 
caracterizar conflito de interesses. 

No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e 
conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, 
pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

O Laudo de Avaliação apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 
metodologias adotadas, quando houver, que possa afetar as análises e conclusões 
contidas no mesmo.  

Este trabalho parte do pressuposto da inexistência de ônus ou gravame de 
qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, inclusive ambiental atingindo os bens 
avaliados. 

Para elaboração deste trabalho, o avaliador utiliza informações fornecidas pelo 
contratante, não auditadas, sendo assim, o avaliador assume como verdadeiros e 
coerentes os dados e informações obtidos para a realização deste trabalho, e não tem 
qualquer responsabilidade com a relação de sua veracidade. 
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2.4 Normativas 

Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14.653 – Avaliação de Bens, e anexos. 

3 OBJETO 

3.1 Tipo do bem 

Bem móvel: Veículo 

3.2 Descrição Sumária do Bem 

- Automóvel Fiat Linea, placa BAG-7472, cor branca, ano e modelo 2015/2016; 

- Automóvel Fiat Palio placa AYR-0339, cor branca, ano e modelo 2014/2015; 

- Caminhonete Toyota Bandeirante, placa AHL-8410, cor branca, ano e modelo 
1986/1986; 

- Um lote de sucata de autopeças. 

3.3 Localização 

Os veículos encontram-se na Prefeitura Municipal de Ibaiti –  Rua Vereador José 
de Moura Bueno, 23 – Ibaiti/PR. 

4 FINALIDADE E OBJETIVO 

4.1 Finalidade 

Determinação do valor de mercado e venda em leilão. 

4.2 Objetivo 

Avaliação de valores específicos determinada pelas premissas especiais. 

4.2.1 Bem sem garantia, oferta do bem no estado em que se encontra. Não se 
configura, então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte 
do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório 
(vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente 
dos valores gastos por esse defeito). 
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TRANSCRIÇÕES DA NBR 14653-1:2019 

0.3 Abordagem de valor 

A abordagem de valor de uma avaliação depende de seu objetivo e finalidade. As 
principais abordagens de valor dizem respeito à identificação do valor de mercado e de 
valores com características específicas 

As abordagens de valor podem ser: 

a) Abordagem pelo valor de mercado: 
É identificada a quantia mais provável pela qual um bem seria 

transacionado no mercado. 
Alguns tipos de valor podem traduzir ou se identificar com o valor de 

mercado: 
- o valor econômico, quando forem adotadas condições e taxas de 

desconto médias praticadas no mercado; 
- o valor patrimonial, quando, em situações específicas, a soma dos valores 

dos bens do patrimônio corresponder ao valor de mercado; 
- o valor em risco, quando o bem for segurado pelo valor de mercado (caso 

usual do automóvel); 
 

b) Abordagem por valores específicos: 
Refere-se aos valores distintos do valor de mercado, entre eles: 
- o valor especial, que reflete as características ou premissas relevantes 

apenas para um comprador especial, desconsideradas na identificação do valor 
de mercado. O valor econômico, quando forem adotadas premissas vinculadas 
a um comprador especial (por exemplo: taxas de desconto, isenções fiscais, 
projeções de receitas e despesas), adquire o caráter de um valor especial: 

- o valor patrimonial, pois a soma dos valores dos bens componentes do 
patrimônio usualmente não representa o seu valor de mercado;  

- o valor de liquidação forçada, que difere do valor de mercado, em razão 
de condições especiais destinadas a comercializar o bem e, prazo inferior ao 
usual; 

- o valor em risco, que identifica o montante para fins de cobertura 
securitária do bem, de acordo com critérios estabelecidos na apólice, quando 
diferentes do valor de mercado. 
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- o valor sinérgico, quando as sinergias estiverem disponíveis a um 
comprador determinado (por exemplo, caso de combinação de fluxos de caixa 
de empresas do mesmo segmento e união de terrenos com ganho de 
aproveitamento). 

0.5 Considerações sobre o conceito de valor de mercado 

Valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria 
voluntariamente e conscientemente um bem em data de referência, dentro das 
condições do mercado vigente. 

Cada um dos elementos dessa definição tem sua própria natureza conceitual: 

a) “quantia mais provável...” se refere ao preço expresso ou convertido em moeda 

corrente, que pode ser obtido pelo bem numa transação na qual as partes sejam 
independentes entre si e sem interesses especiais na transação. Esse valor 
exclui preços alterados por circunstâncias especiais, como financiamentos 
atípicos, arranjos especiais em permutas ou retrovendas; 

b) “... pela qual se negociaria...” se refere ao fato de que o valor do bem é uma 

quantia estimada, e não preço preestabelecido por uma das partes ou pelo qual 
a transação é finalmente realizada; 

c) “...voluntariamente...” se refere à presunção de que cada parte está motivada 
para efetuar a transação, sem estar forçada a completá-la; 

d) “...e conscientemente um bem...” se refere a presunção de que as partes são 

conhecedoras das condições do bem o do mercado em que está inserido; 
e) “...numa data de referência...” indica que o valor de mercado estimado está 

referido a uma data, e, portanto, pode variar ao longo do tempo. A eventual 
mudança das condições de mercado pode conduzir a um valor diferente, em 
outra data; 

f) (... dentro das condições do mercado vigente” significa que o valor reflete as 
condições da estrutura, da conjuntura, da conduta e do desempenho do mercado 
na data de referência da avaliação. Entre essas condições estás o tempo de 
exposição do bem no mercado, que pode ser suficiente, de acordo com as suas 
especificidades, para chamar a atenção de interessados e atingir o preço mais 
representativo das condições de mercado. 

5 DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

O profissional, conforme o tipo de bem, condições de contratação, o método 
empregado e a finalidade da avaliação, pode tecer considerações sobre o mercado do 
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bem avaliado, de forma a indicar tanto quanto possível, a estrutura, a conduta e o 
desempenho do mercado. 

5.1 Liquidez: regular 
5.2 Desempenho de mercado: regular 
5.3 Absorção pelo mercado: regular 
5.4 Público alvo para absorção do bem: Consumidor final e Empresários 
5.5 Entraves para a comercialização: Ver subitens 4.2.1. 
 

TRANSCRIÇÃO DA NBR 14653-1:2019 

0.4 Mercado 

Mercado é o ambiente no qual bens, frutos e direitos são ofertados e 
transacionados entre compradores e vendedores, mediante a um mecanismo de 
preços. 

O mercado se caracteriza por sua estrutura, conjuntura, conduta e desempenho 

A estrutura do mercado para um determinado tipo de bem, fruto e direito, 
normalmente relacionada aos ciclos econômicos de longo prazo, diz respeito ao grau 
de concentração de compradores e vendedores. As estruturas básicas do mercado 
podem ser, resumidamente: 

a) Concorrência perfeita: situação em que o número de vendedores e de 
compradores é suficientemente elevado para que um agente isolado não seja 
capaz de influenciar o comportamento dos preços; 

b) Monopólio: é constituído por um único vendedor 
c) Monopsônio: é constituído por um único comprador 
d) Oligopólio: é constituído por um número pequeno de vendedores 
e) Oligopsônio: é constituído por um número pequeno de compradores 

A conjuntura de mercado diz respeito normalmente a variações de curto prazo na 
oferta e demanda, e suas consequências sobre os preços, em função de circunstâncias 
econômicas, sociais e ambientais. 

A conduta do mercado corresponde ao padrão de comportamento que os agentes 
adotam, para se ajustar à conjuntura do mercado, por meio de ações como políticas de 
preços, formas de pagamento, estratégias de venda, oferta de novos produtos, entre 
outras. 
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O desempenho do mercado refere-se aos resultados atingidos e é aferido por 
meio de análise do seu comportamento em determinado período. 

6 INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

Para este estudo, foi utilizado o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS 
DO MERCADO para a determinação do valor de mercado. Diante do campo amostral 
obtido na pesquisa de mercado, foi utilizado o Tratamento de Dados de Mercado 
denominado “por fatores” ou convencionalmente chamado de “homogeneização”, 

através do qual se obteve o valor unitário médio de mercado para a situação paradigma 
considerada. 

Ou seja, o método identifica o valor de mercado por meio de tratamento técnico 
dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. 

A metodologia aplicada é função, basicamente, da natureza do bem avaliado, da 
finalidade da avaliação e da responsabilidade, qualidade e quantidade de informações 
colhidas no mercado. Então, arbitra-se um coeficiente de depreciação no valor de 
mercado de venda, nos dados colhidos para amostra, levando em consideração do 
bem: estado em que se encontram, função e condições de comercialização. 

6.1 FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO 

6.1.1 ESTADO: Estado em que se encontra os bens quando comparado com as 
amostragens. Impossibilidade de atestar o funcionamento das máquinas e 
equipamentos. Índice Variável. 

6.1.2 NEGOCIAÇÃO: Índice aplicado em razão das amostras utilizadas como 
parâmetro de cálculo possuírem negociação de mercado. Índice = 0,90. 

7 DESCRIÇÃO DO VEÍCULO 

Veículo 1 

Marca e Modelo: Fiat Linea Essesnce 1.8 

Cor: Branca 

Combustível: Álcool/Gasolina 

Tipo: Automóvel 

Ano de Fabricação e Modelo: 2015/2016 
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Número do Chassi: 9BD1105BSG1575921 

Placa: BAG-7274 

RENAVAM: 0043.420554-0  

Situação do veículo: Vigente (em circulação) 

Restrição à Venda: Não há. 

Estado do veículo: Bom estado. O veículo não apresenta riscos significativos na 
pintura. Pneus regulares. Interior com forrações e estofamentos em regular estado. 

Veículo 2 

Marca e Modelo: Fiat Palio Fire 

Cor: Branca 

Combustível: Álcool/Gasolina 

Tipo: Automóvel 

Ano de Fabricação e Modelo: 2014/2015 

Número do Chassi: 9BD17122LF5964138 

Placa: AYR-0339 

RENAVAM: 0126.513018-0 

Situação do veículo: Vigente (em circulação) 

Restrição à Venda: Não há. 

Estado do veículo: Regular. Pintura com poucos riscos, pneus regulares. 
Estofamentos e forrações com marcas de desgastes. 

Veículo 3 

Marca e Modelo: Toyota/Bandeirante (picape) 

Cor: Branca 

Combustível: Diesel 
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Tipo: Caminhonete 

Ano de Fabricação e Modelo: 1986/1986 

Número do Chassi: OJ80664 

Placa: AHL-8410 

RENAVAM: 0051.966846-4 

Situação do veículo: Vigente (em circulação) 

Restrição à Venda: Não há. 

Estado do veículo: Estado de sucata. Lataria apresenta diversos pontos de 
ferrugem, interior sem as forrações, estofamento danificado. Motor está desmontado. 
Sem compartimento de carga. 

8 RESULTADO DA AVALIAÇÃO  

8.1 Valor de mercado:  

Conforme o estudo presente o valor total de mercado é de R$ 53.793,05 
(cinquenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e cinco centavos), sendo: 

Veículo 1 – Fiat Linea: R$ 32.981,22 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e um 
reais e vinte e dois centavos); 

Veículo 2 – Fiat Palio: R$ 18.098,42 (dezoito mil e noventa e oito reais e quarenta 
e dois centavos); 

Veículo 3 – Toyota Bandeirante: R$ 2.099,16 (dois mil e noventa e nove reais e 
dezesseis centavos); 

Lote de Sucata de Autopeças: R$ 259,88 (duzentos e cinquenta e nove reais e 
oitenta e oito centavos). 
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Valor arredondado final 

Total de R$ 53.450,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais) 

Veículo 1 – Fiat Linea: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) 

Veículo 2 – Fiat Palio: R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais) 

Veículo 3 – Toyota Bandeirante: R$ 2.100,00 (dois mil e cem 
reais) 

Lote de Sucata de Autopeças: R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) 

 

9 ENCERRAMENTO 

Encerrando os trabalhos, foi redigido este Laudo de Avaliação que se compõe de 
12 (doze) páginas escritas só de um lado.  

 

Curitiba, 18 de novembro de 2022 

 

 

Helcio Kronberg 
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Pesquisa de Mercado  

Bem: Fiat Linea Essence 1.8 - 2016  

Valor: R$ 44.690,00 

Link: https://veiculos.fipe.org.br/ 
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Bem: Fiat Palio Fire - 2015  

Valor: R$ 29.144,00 

Link: https://veiculos.fipe.org.br/ 
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Bem: Toyota Bandeirante (picape chassi curto) - 1986 

Valor: R$ 16.660,00 

Link: https://veiculos.fipe.org.br/ 
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SUCATA METÁLICA 

Cotação 1 

Bem: Sucata metálica 

Valor: R$ 0,50/Kg 

Link: https://www.mfrural.com.br/detalhe/299375/compro-sucata-de-metal-duro-e-aco-
rapido 

Cotação 2 

Bem: Sucata metálica 

Valor: R$ 0,50/Kg 

Link: https://www.depositomarmeleiro.com.br/tabelas-preco/ 

 

Cotação 3 

Bem: Sucata metálica 

Valor: R$ 0,60/Kg 

Link: https://www.mfrural.com.br/detalhe/279370/compramos-sucata-ferrosa-e-nao-
ferrosa 

Cotação 4 

Bem: Sucata metálica 

Valor: R$ 0,50/Kg 

Link: https://www.mfrural.com.br/detalhe/316779/sucata-de-ferro-aco-cabos-em-
grande-quantidade-menor-preco-do-brasil 
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ANEXO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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Memória de Cálculo 

 

 

Referência Valor Estado Negociação

FIPE 44.690,00R$  0,82 0,90 32.981,22R$           

Referência Valor Estado Negociação

FIPE 29.144,00R$  0,69 0,90 18.098,42R$           

Referência Valor Estado Negociação

FIPE 16.660,00R$  0,15 0,90 2.249,10R$             

Toyota Bandeirante

Cotação Fatores de Homogeneização Valor 
Homogeneizado

Fiat Linea

Cotação Fatores de Homogeneização Valor 
Homogeneizado

Fiat Palio

Cotação Fatores de Homogeneização Valor 
Homogeneizado
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Valor/Kg Estado Negociação

1 Anúncio internet 0,50R$            1 0,9 0,45R$                      

2 Anúncio internet 0,50R$            1 0,9 0,45R$                      

3 Anúncio internet 0,60R$            1 0,9 0,54R$                      

4 Anúncio internet 0,50R$            1 0,9 0,45R$                      

R$ 0,47

550

R$ 259,88

Valor Médio /Kg

Peso aprox. (Kg)

Valor Total

Sucata de Autopeças

Cotação
Fatores de 

Homogeneização Valor 
Homogeneizado/KgReferência
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ANEXO 

FOTOS DO BEM 
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Fiat Linea
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FiatPalio
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Toyota Bandeirante 
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Lote de Sucatas
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DOCUMENTAÇÃO DETRAN  
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Informações do Veículo
Renavam:

0107.679175-9
Chassi:

9BD1105BSG1575921
Placa:

BAG-7274
Marca/Modelo:

FIAT/LINEA ESSENCE 1.8
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2015 / 2016
Combustível:

ALCOOL/GASOLINA
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

PASSAGEIRO / AUTOMOVEL
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

IPVA

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação Valor (R$)
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 86,50

Vencido em 13/09/2022

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados
nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária
autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício
atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

2 R$ 0,00

MULTAS OBRIGATÓRIAS 3 R$ 497,88

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 497,88

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Mensagens

Qualquer informação sobre Multas de Trânsito lançada no Extrato de Débitos deverá ser obtida junto ao órgão de competência pela mesma.

Conforme artigo 284 do CTB, é concedido 20% de desconto no pagamento das multas até a data de vencimento.

Informações sobre valores de multas em Execução Judicial/Sob Júdice deverão ser obtidas junto ao órgão de competência da mesma.

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Extrato Resumido

Consulta Consolidada do Veículo

Data Emissão: 18/11/2022 Hora: 16:05 Página: 1 / 1



Informações do Veículo
Renavam:

0126.513018-0
Chassi:

9BD17122LF5964138
Placa:

AYR-0339
Marca/Modelo:

FIAT/PALIO FIRE
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2014 / 2015
Combustível:

ALCOOL/GASOLINA
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

PASSAGEIRO / AUTOMOVEL
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

CRLV

LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO

Exercício: 2022

Data do pagamento: 11/07/2022

Valor pago: R$ 224,86

Emissão do documento autorizado em: 13/07/2022

Data de postagem do documento:

Número Registro nos Correios (envio):

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

2 R$ 0,00

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) somente será enviado quando quitado os débitos de licenciamento e IPVA (Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores).

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Extrato Resumido

Consulta Consolidada do Veículo

Data Emissão: 18/11/2022 Hora: 15:20 Página: 1 / 1



Informações do Veículo
Renavam:

0051.966846-4
Chassi:

OJ80664
Placa:

AHL-8410
Marca/Modelo:

TOYOTA/BANDEIRANTE
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

1986 / 1986
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

CARGA / CAMINHONETE
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

IPVA

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação Valor (R$)
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 86,50

Vencimento em 18/11/2022

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados
nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária
autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício
atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Extrato Resumido

Consulta Consolidada do Veículo

Data Emissão: 18/11/2022 Hora: 15:24 Página: 1 / 1
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1 INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE 

ESPÉCIE: Parecer Técnico de Avaliação. 

OBJETO: Veículos 

FINALIDADE: Determinação do valor de mercado e venda em leilão. 

METODOLOGIA: Comparativo direto de dados de mercado. 

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: outubro de 2022 

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 347.000,00 

(trezentos e quarenta e sete mil reais) 
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2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1 Definições 

Premissas especiais - premissa que considera a existência de condições 

diferentes das usuais, em relação ao bem avaliado e as amostras utilizadas, na data da 

avaliação. 

2.2 Considerações gerais 

Para a realização do presente Parecer foram utilizadas informações fornecidas 

pela prefeitura de Ibaiti. A visita técnica ocorreu dia 28/09/2022. 

2.3 Limitações e premissas futuras 

Nos leilões os bens são arrematados no estado em que se apresentam. Não se 

configura então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do 

arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que 

apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse 

defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que, o bem é 

entregue no estado em que se encontra. 

O avaliador não tem interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou 

na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa 

caracterizar conflito de interesses. 

No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e 

conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, 

pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

O Laudo de Avaliação apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possa afetar as análises e conclusões 

contidas no mesmo.  

Este trabalho parte do pressuposto da inexistência de ônus ou gravame de 

qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, inclusive ambiental atingindo os bens 

avaliados. 

Para elaboração deste trabalho, o avaliador utiliza informações fornecidas pelo 

contratante, não auditadas, sendo assim, o avaliador assume como verdadeiros e 

coerentes os dados e informações obtidos para a realização deste trabalho, e não tem 

qualquer responsabilidade com a relação de sua veracidade. 
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2.4 Normativas 

Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14.653 – Avaliação de Bens, e anexos. 

3 OBJETO 

3.1 Tipo do bem 

Bem móvel: Veículo 

3.2 Descrição Sumária do Bem 

1  AMBULANCIA DUCATO FIAT ATR 5109 2010/2010  

2  AMBULÂNCIA MASTER RENAULT AYI 3643 2014/2015  

3  AMBULÂNCIA TRANSIT FORD ASJ 2396 2009/2009 

4  VAN SPRINTER MERCEDES BAI 4128 2015/2016 

5  VAN SPRINTER MERCEDES BAM 2933 2015/2016 

6  GOL VW AUT 1045  2011/2012 

7  AMBULÂNCIA MASTER RENAULT BCC 8934 2018/2019 

8  CAMINHÃO F14.000 - motor desmontado FORD AHA 3720 1997/1997  

9  RETROESCAVADEIRA 4X2 - motor desmontado JCB 2007/2007 

3.3 Localização 

Os veículos encontram-se na Prefeitura Municipal de Ibaiti, sito a R. Ver. José de 

Moura Bueno, 23 - Centro, Ibaiti - PR, 84900-000. 

4 FINALIDADE E OBJETIVO 

4.1 Finalidade 

Determinação do valor de mercado e venda em leilão. 

4.2 Objetivo 

Avaliação de valores específicos determinada pelas premissas especiais. 
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4.2.1 Bem sem garantia, oferta do bem no estado em que se encontra. Não se 
configura, então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte 
do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório 
(vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente 
dos valores gastos por esse defeito). 

TRANSCRIÇÕES DA NBR 14653-1:2019 

0.3 Abordagem de valor 

A abordagem de valor de uma avaliação depende de seu objetivo e finalidade. As 

principais abordagens de valor dizem respeito à identificação do valor de mercado e de 

valores com características específicas 

As abordagens de valor podem ser: 

a) Abordagem pelo valor de mercado: 

É identificada a quantia mais provável pela qual um bem seria 

transacionado no mercado. 

Alguns tipos de valor podem traduzir ou se identificar com o valor de 

mercado: 

- o valor econômico, quando forem adotadas condições e taxas de 

desconto médias praticadas no mercado; 

- o valor patrimonial, quando, em situações específicas, a soma dos valores 

dos bens do patrimônio corresponder ao valor de mercado; 

- o valor em risco, quando o bem for segurado pelo valor de mercado (caso 

usual do automóvel); 

 

b) Abordagem por valores específicos: 

Refere-se aos valores distintos do valor de mercado, entre eles: 

- o valor especial, que reflete as características ou premissas relevantes 

apenas para um comprador especial, desconsideradas na identificação do valor 

de mercado. O valor econômico, quando forem adotadas premissas vinculadas 

a um comprador especial (por exemplo: taxas de desconto, isenções fiscais, 

projeções de receitas e despesas), adquire o caráter de um valor especial: 

- o valor patrimonial, pois a soma dos valores dos bens componentes do 

patrimônio usualmente não representa o seu valor de mercado;  

- o valor de liquidação forçada, que difere do valor de mercado, em razão 

de condições especiais destinadas a comercializar o bem e, prazo inferior ao 

usual; 

http://www.kronbergleiloes.com.br/
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- o valor em risco, que identifica o montante para fins de cobertura 

securitária do bem, de acordo com critérios estabelecidos na apólice, quando 

diferentes do valor de mercado. 

- o valor sinérgico, quando as sinergias estiverem disponíveis a um 

comprador determinado (por exemplo, caso de combinação de fluxos de caixa 

de empresas do mesmo segmento e união de terrenos com ganho de 

aproveitamento). 

0.5 Considerações sobre o conceito de valor de mercado 

Valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria 

voluntariamente e conscientemente um bem em data de referência, dentro das 

condições do mercado vigente. 

Cada um dos elementos dessa definição tem sua própria natureza conceitual: 

a) “quantia mais provável...” se refere ao preço expresso ou convertido em moeda 

corrente, que pode ser obtido pelo bem numa transação na qual as partes sejam 

independentes entre si e sem interesses especiais na transação. Esse valor 

exclui preços alterados por circunstâncias especiais, como financiamentos 

atípicos, arranjos especiais em permutas ou retrovendas; 

b) “... pela qual se negociaria...” se refere ao fato de que o valor do bem é uma 

quantia estimada, e não preço preestabelecido por uma das partes ou pelo qual 

a transação é finalmente realizada; 

c) “...voluntariamente...” se refere à presunção de que cada parte está motivada 

para efetuar a transação, sem estar forçada a completá-la; 

d) “...e conscientemente um bem...” se refere a presunção de que as partes são 

conhecedoras das condições do bem o do mercado em que está inserido; 

e) “...numa data de referência...” indica que o valor de mercado estimado está 

referido a uma data, e, portanto, pode variar ao longo do tempo. A eventual 

mudança das condições de mercado pode conduzir a um valor diferente, em 

outra data; 

f) (... dentro das condições do mercado vigente” significa que o valor reflete as 

condições da estrutura, da conjuntura, da conduta e do desempenho do mercado 

na data de referência da avaliação. Entre essas condições estás o tempo de 

exposição do bem no mercado, que pode ser suficiente, de acordo com as suas 

especificidades, para chamar a atenção de interessados e atingir o preço mais 

representativo das condições de mercado. 
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5 DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

O profissional, conforme o tipo de bem, condições de contratação, o método 

empregado e a finalidade da avaliação, pode tecer considerações sobre o mercado do 

bem avaliado, de forma a indicar tanto quanto possível, a estrutura, a conduta e o 

desempenho do mercado. 

5.1 Liquidez: regular 
5.2 Desempenho de mercado: regular 
5.3 Absorção pelo mercado: regular 
5.4 Público alvo para absorção do bem: Consumidor final e Empresários 
5.5 Entraves para a comercialização: Ver subitens 4.2.1. 

 

TRANSCRIÇÃO DA NBR 14653-1:2019 

0.4 Mercado 

Mercado é o ambiente no qual bens, frutos e direitos são ofertados e 

transacionados entre compradores e vendedores, mediante a um mecanismo de 

preços. 

O mercado se caracteriza por sua estrutura, conjuntura, conduta e desempenho 

A estrutura do mercado para um determinado tipo de bem, fruto e direito, 

normalmente relacionada aos ciclos econômicos de longo prazo, diz respeito ao grau 

de concentração de compradores e vendedores. As estruturas básicas do mercado 

podem ser, resumidamente: 

a) Concorrência perfeita: situação em que o número de vendedores e de 

compradores é suficientemente elevado para que um agente isolado não seja 

capaz de influenciar o comportamento dos preços; 

b) Monopólio: é constituído por um único vendedor 

c) Monopsônio: é constituído por um único comprador 

d) Oligopólio: é constituído por um número pequeno de vendedores 

e) Oligopsônio: é constituído por um número pequeno de compradores 

A conjuntura de mercado diz respeito normalmente a variações de curto prazo na 

oferta e demanda, e suas consequências sobre os preços, em função de circunstâncias 

econômicas, sociais e ambientais. 

A conduta do mercado corresponde ao padrão de comportamento que os agentes 

adotam, para se ajustar à conjuntura do mercado, por meio de ações como políticas de 
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preços, formas de pagamento, estratégias de venda, oferta de novos produtos, entre 

outras. 

O desempenho do mercado refere-se aos resultados atingidos e é aferido por 

meio de análise do seu comportamento em determinado período. 

6 INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

Para este estudo, foi utilizado o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS 

DO MERCADO para a determinação do valor de mercado. Diante do campo amostral 

obtido na pesquisa de mercado, foi utilizado o Tratamento de Dados de Mercado 

denominado “por fatores” ou convencionalmente chamado de “homogeneização”, 

através do qual se obteve o valor unitário médio de mercado para a situação paradigma 

considerada. 

Ou seja, o método identifica o valor de mercado por meio de tratamento técnico 

dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. 

A metodologia aplicada é função, basicamente, da natureza do bem avaliado, da 

finalidade da avaliação e da responsabilidade, qualidade e quantidade de informações 

colhidas no mercado. Então, arbitra-se um coeficiente de depreciação no valor de 

mercado de venda, nos dados colhidos para amostra, levando em consideração do 

bem: estado em que se encontram, função e condições de comercialização. 

6.1 FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO 

6.1.1 ESTADO: Estado em que se encontra os bens quando comparado com as 

amostragens. Impossibilidade de atestar o funcionamento das máquinas e 

equipamentos. Índice Variável. 

6.1.2 NEGOCIAÇÃO: Índice aplicado em razão das amostras utilizadas como 

parâmetro de cálculo possuírem negociação de mercado. Índice = 0,90. 

6.1.3 LIQUIDEZ: Índice aplicado em função da velocidade e facilidade com a qual 

um ativo pode ser convertido em caixa. Índice: 0,80. 
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7 RESULTADO DA AVALIAÇÃO  

7.1 Valor de mercado:  

Conforme o estudo presente o valor de mercado do veículo é de R$ 346.970,66 

(trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta reais e sessenta e seis 

centavos). Os valores individuais de cada lote são apresentados no anexo Memória de 

Cálculo. 

Valor arredondado final 

R$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) 

8 ENCERRAMENTO 

Encerrando os trabalhos, foi redigido este Laudo de Avaliação que se compõe de 

10 (dez) páginas escritas só de um lado.  

 

Curitiba, 06 de setembro de 2022 

 

Helcio Kronberg 

http://www.kronbergleiloes.com.br/
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ANEXO 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

DOS VEÍCULOS 

 

http://www.kronbergleiloes.com.br/


LOTE VEICULO MARCA PLACA RENAVAM ANO/MOD CHASSI N MOTOR

1 AMBULANCIA DUCATO FIAT ATR 5109 289378680 2010/2010  93W245G34A2051996 F1AE0481T7072560

2 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT AYI 3643 1007142410 2014/2015 93YMAF4MAFJ300979 M9TD882C008705

3 AMBULÂNCIA TRANSIT FORD ASJ 2396 198272707 2009/2009 WF0XXXT9F9TM76271 JXFA9TM76271

4 VAN SPRINTER MERCEDES BAI 4128 1079172634 2015/2016 8AC906633GE113720 651955W0051683

5 VAN SPRINTER MERCEDES BAM 2933 1085572991 2015/2016 8AC906633GE113351  651955W0051445

6 GOL VW AUT 1045 345257294 2011/2012 9BWAB05U1CT070125  CCR506409 

7 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT BCC 8934 1148583472 2018/2019 93YMAFEXCKJ311206 M9TD882C024914

8
CAMINHÃO F14.000 - motor 

desmontado
FORD AHA 3720 674633458 1997/1997  9BFXTNSZ6VDB39458  - 

9
RETROESCAVADEIRA 4X2 - motor 

desmontado
JCB - - 2007/2007 JCB1001338JCB  - 

DESCRIÇÃO DOS BENS
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ANEXO 

PESQUISA DE MERCADO 

http://www.kronbergleiloes.com.br/


LOTE VEICULO MARCA ANO/MOD COTAÇÃO FONTE

1 AMBULANCIA DUCATO FIAT 2010/2010  R$         73.570,00 https://veiculos.fipe.org.br/

2 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT 2014/2015  R$         93.877,00 https://veiculos.fipe.org.br/

3 AMBULÂNCIA TRANSIT FORD 2009/2009  R$         56.818,00 https://veiculos.fipe.org.br/

4 VAN SPRINTER MERCEDES 2015/2016  R$       132.517,00 https://veiculos.fipe.org.br/

5 VAN SPRINTER MERCEDES 2015/2016  R$       132.517,00 https://veiculos.fipe.org.br/

6 GOL VW 2011/2012  R$         33.633,00 https://veiculos.fipe.org.br/

7 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT 2018/2019  R$       140.646,00 https://veiculos.fipe.org.br/

8
CAMINHÃO F14.000 - motor 

desmontado
FORD 1997/1997  R$         44.909,00 https://veiculos.fipe.org.br/

9
RETROESCAVADEIRA 4X2 - motor 

desmontado
JCB 2007/2007  R$         48.000,00 

 

https://www.mfrural.com.br/detalhe

/326571/retroescavadeira-jcb-4x2-

ano-2000-operacional 

DESCRIÇÃO DOS BENS PESQUISA DE MERCADO

https://veiculos.fipe.org.br/
https://veiculos.fipe.org.br/
https://veiculos.fipe.org.br/
https://veiculos.fipe.org.br/
https://veiculos.fipe.org.br/
https://veiculos.fipe.org.br/
https://veiculos.fipe.org.br/
https://veiculos.fipe.org.br/
https://www.mfrural.com.br/detalhe/326571/retroescavadeira-jcb-4x2-ano-2000-operacional
https://www.mfrural.com.br/detalhe/326571/retroescavadeira-jcb-4x2-ano-2000-operacional
https://www.mfrural.com.br/detalhe/326571/retroescavadeira-jcb-4x2-ano-2000-operacional
https://www.mfrural.com.br/detalhe/326571/retroescavadeira-jcb-4x2-ano-2000-operacional
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ANEXO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

http://www.kronbergleiloes.com.br/


LOTE VEICULO MARCA PLACA ANO/MOD COTAÇÃO ESTADO NEGOCIAÇÃO LIQUIDEZ FINAL ARREDONDADO

1 AMBULANCIA DUCATO FIAT ATR 5109 2010/2010  R$         73.570,00 0,60 0,90 0,80 31.782,24R$        31.800,00R$           

2 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT AYI 3643 2014/2015  R$         93.877,00 0,45 0,90 0,80 30.416,15R$        30.400,00R$           

3 AMBULÂNCIA TRANSIT FORD ASJ 2396 2009/2009  R$         56.818,00 0,65 0,90 0,80 26.590,82R$        26.600,00R$           

4 VAN SPRINTER MERCEDES BAI 4128 2015/2016  R$       132.517,00 0,79 0,90 0,80 75.375,67R$        75.400,00R$           

5 VAN SPRINTER MERCEDES BAM 2933 2015/2016  R$       132.517,00 0,79 0,90 0,80 75.375,67R$        75.400,00R$           

6 GOL VW AUT 1045 2011/2012  R$         33.633,00 0,68 0,90 0,80 16.466,72R$        16.500,00R$           

7 AMBULÂNCIA MASTER RENAULT BCC 8934 2018/2019  R$       140.646,00 0,65 0,90 0,80 65.822,33R$        65.800,00R$           

8
CAMINHÃO F14.000 - motor 

desmontado
FORD AHA 3720 1997/1997  R$         44.909,00 0,35 0,90 0,80 11.317,07R$        11.300,00R$           

9
RETROESCAVADEIRA 4X2 - motor 

desmontado
JCB - 2007/2007  R$         48.000,00 0,40 0,90 0,80 13.824,00R$        13.800,00R$           

346.970,66R$      347.000,00R$         

DESCRIÇÃO DOS BENS
PESQUISA DE 

MERCADO
VALOR HOMOGENEIZADOFATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO
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ANEXO 

FOTOS 

http://www.kronbergleiloes.com.br/
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ANEXO 

DOCUMENTAÇÃO DETRAN 

http://www.kronbergleiloes.com.br/


Informações do Veículo
Renavam:

0028.937868-0
Chassi:

93W245G34A2051996
Placa:

ATR-5109
Marca/Modelo:

FIAT/DUCATO MC RONTANAMB
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2010 / 2010
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

ESPECIAL / CAMINHONETE
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

CRLV

LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO

Exercício: 2022

Data do pagamento: 25/05/2022

Valor pago: R$ 494,57

Emissão do documento autorizado em: 27/05/2022

Data de postagem do documento:

Número Registro nos Correios (envio):

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) somente será enviado quando quitado os débitos de licenciamento e IPVA (Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores).

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Extrato Resumido

Consulta Consolidada do Veículo

Data Emissão: 05/10/2022 Hora: 10:00 Página: 1 / 1



Informações do Veículo
Renavam:

0100.714241-0
Chassi:

93YMAF4MAFJ300979
Placa:

AYI-3643
Marca/Modelo:

RENAULT/MASTER ALLT AMB1
Município:

CURITIBA
Ano de Fabricação/Modelo:

2014 / 2015
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

ESPECIAL / CAMINHONETE
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

IPVA

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação Valor (R$)
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES) 86,50

TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 86,50

Vencido em 08/09/2022

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados
nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária
autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício
atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS 3 R$ 419,10

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 419,10

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Mensagens

Qualquer informação sobre Multas de Trânsito lançada no Extrato de Débitos deverá ser obtida junto ao órgão de competência pela mesma.

Conforme artigo 284 do CTB, é concedido 20% de desconto no pagamento das multas até a data de vencimento.

Informações sobre valores de multas em Execução Judicial/Sob Júdice deverão ser obtidas junto ao órgão de competência da mesma.

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Extrato Resumido

Consulta Consolidada do Veículo

Data Emissão: 05/10/2022 Hora: 10:01 Página: 1 / 1



Informações do Veículo
Renavam:

0019.827270-7
Chassi:

WF0XXXT9F9TM76271
Placa:

ASJ-2396
Marca/Modelo:

I/FORD TRANSIT TCA AMB
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2009 / 2009
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

ESPECIAL / CAMINHONETE
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

IPVA

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação Valor (R$)
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 86,50

Vencimento em 17/10/2022

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados
nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária
autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício
atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Extrato Resumido

Consulta Consolidada do Veículo

Data Emissão: 05/10/2022 Hora: 10:02 Página: 1 / 1



Informações do Veículo
Renavam:

0107.917263-4
Chassi:

8AC906633GE113720
Placa:

BAI-4128
Marca/Modelo:

I/M.BENZ 415CDISPRINTERM
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2015 / 2016
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

PASSAGEIRO / MICRO ONIBUS
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

CRLV

LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO

Exercício: 2022

Data do pagamento: 11/07/2022

Valor pago: R$ 86,50

Emissão do documento autorizado em: 13/07/2022

Data de postagem do documento:

Número Registro nos Correios (envio):

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

6 R$ 0,00

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS 1 R$ 147,91

Total R$ 147,91

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Mensagens

Qualquer informação sobre Multas de Trânsito lançada no Extrato de Débitos deverá ser obtida junto ao órgão de competência pela mesma.

Conforme artigo 284 do CTB, é concedido 20% de desconto no pagamento das multas até a data de vencimento.

Informações sobre valores de multas em Execução Judicial/Sob Júdice deverão ser obtidas junto ao órgão de competência da mesma.

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) somente será enviado quando quitado os débitos de licenciamento e IPVA (Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores).

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Extrato Resumido

Consulta Consolidada do Veículo

Data Emissão: 05/10/2022 Hora: 10:02 Página: 1 / 1



Informações do Veículo
Renavam:

0108.557299-1
Chassi:

8AC906633GE113351
Placa:

BAM-2933
Marca/Modelo:

I/M.BENZ 415CDISPRINTERM
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2015 / 2016
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

PASSAGEIRO / MICRO ONIBUS
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

CRLV

LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO

Exercício: 2022

Data do pagamento: 11/07/2022

Valor pago: R$ 219,28

Emissão do documento autorizado em: 13/07/2022

Data de postagem do documento:

Número Registro nos Correios (envio):

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

1 R$ 0,00

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) somente será enviado quando quitado os débitos de licenciamento e IPVA (Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores).

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.
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Informações do Veículo
Renavam:

0034.525729-4
Chassi:

9BWAB05U1CT070125
Placa:

AUT-1045
Marca/Modelo:

VW/GOL 1.6 POWER
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2011 / 2012
Combustível:

ALCOOL/GASOLINA
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

PASSAGEIRO / AUTOMOVEL
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

IPVA

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação Valor (R$)
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 86,50

Vencido em 23/09/2022

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados
nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária
autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício
atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS 1 R$ 132,85

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 132,85

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Mensagens

Qualquer informação sobre Multas de Trânsito lançada no Extrato de Débitos deverá ser obtida junto ao órgão de competência pela mesma.

Conforme artigo 284 do CTB, é concedido 20% de desconto no pagamento das multas até a data de vencimento.

Informações sobre valores de multas em Execução Judicial/Sob Júdice deverão ser obtidas junto ao órgão de competência da mesma.

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.
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Informações do Veículo
Renavam:

0114.858347-2
Chassi:

93YMAFEXCKJ311206
Placa:

BCC-8934
Marca/Modelo:

RENAULT/MASTER REVES A
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

2018 / 2019
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

ESPECIAL / CAMINHONETE
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

IPVA

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação Valor (R$)
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 86,50

Vencido em 06/09/2022

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados
nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária
autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício
atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS 3 R$ 413,12

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 413,12

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Mensagens

Qualquer informação sobre Multas de Trânsito lançada no Extrato de Débitos deverá ser obtida junto ao órgão de competência pela mesma.

Conforme artigo 284 do CTB, é concedido 20% de desconto no pagamento das multas até a data de vencimento.

Informações sobre valores de multas em Execução Judicial/Sob Júdice deverão ser obtidas junto ao órgão de competência da mesma.

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.
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Informações do Veículo
Renavam:

0067.463345-8
Chassi:

9BFXTNSZ6VDB39458
Placa:

AHA-3720
Marca/Modelo:

FORD/F14000 HD
Município:

IBAITI
Ano de Fabricação/Modelo:

1997 / 1997
Combustível:

DIESEL
Cor:

BRANCA
Categoria:

OFICIAL
Espécie/Tipo:

CARGA / CAMINHAO
Situação do Veículo:

VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Restrição à Venda:

NÃO HÁ

IPVA

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação Valor (R$)
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 86,50

Vencimento em 21/11/2022

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados
nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária
autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício
atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA
ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE

NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO
NÃO OBRIGATÓRIAS

NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor (R$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
DEFESA

NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE
NOTIFICAÇÃO

NADA CONSTA

Total R$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco
Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de
forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.
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