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AUTO REAVALIAÇÃO

  

                   No dia  02/09/2021, reavaliei o automóvel GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, de cor branca e placa OFA-

1727, 2011/2011, chassi 9BGAB69J0BB322435. 

              Condições do veículo - trata-se de automóvel em condições relativamente avançadas de deterioração e 

está acondicionado por longo período em local ao relento, exposto a sol, chuva e intempéries diversas, bem como 

exposto a vandalismo e furtos de partes de fácil acesso, por está em local de livre circulação pública. O veículo está 

com várias partes desmontadas, como os conjuntos de rodas e o para-choque dianteiro (o depositário disse que as 

partes importantes desmontadas e não visualizadas no local, como os conjuntos de rodas, estavam acondicionadas 

em outro local, que ele não soube precisar, pois, disse, estava aos cuidados do dono da borracharia que se localiza 

em frente ao local onde estava parado o veículo). A lataria está com várias partes com desgastes intensos, incluindo 

partes enferrujadas. O estofamento está desgastado, no geral, bem como o painel de controles. Em razão do atual 

elevado mau estado de conservação e de várias partes desmontadas, o veículo necessita de manutenção e revisão 

geral em praticamente todos os grupos de itens, a saber: serviço de lanternagem e pintura; revisão/manutenção 

elétrica geral, revisão/manutenção mecânica em geral (em geral, veículos parados com intensa exposição a sol e 

chuva, ao relento, tendem a apresentar ressecamento, ferrugens etc. de peças e fiação em geral), manutenção em 

painéis, forros, estofamentos etc.  Observei que um dos vidros das portas estava com marcação de chassi com 

numeração não correspondente à numeração constante no documento veicular apresentado. FOTOS ANEXAS. 

                 Valor - avaliei o bem em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tomando como preço de partida o valor de R$ 

34.000,00, preço arredondado de estimativa feita tomando como base consulta à TABELA FIPE, para veículo com o 

padrão e ano modelo apresentado no documento veicular apresentado (CRV). O valor do bem foi obtido após 

depreciação, considerando o relativo mau estado de conservação descrito, o que demanda, a eventual adquirente, 

o necessário alto custo de revisão e manutenção em geral. 
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