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  ESTADO DO TOCANTINS
  PODER JUDICIÁRIO

  COMARCA DE GURUPI
 
  Autos: 0001424-76.2016.2722                     
  Ação: Execução de Título Extrajudicial
  Requerente: Banco da Amazônia S/A
  Requeridos: Center Cópias Copiadora e Comunicação Visual Eireli e outros

  LAUDO DE AVALIAÇÃO

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da empresa
Copytins Comércio e Importação de Copiadoras e Suprimentos Eireli, localizada na Avenida Pará, número
1965, centro, nesta cidade, em cumprimento ao mandado de penhora e avaliação extraído dos autos
descritos acima, observadas as formalidades legais, procedi a avaliação dos seguinte bens:

1.
  Copiadora e impressora laser KYOCERA TASKALFA 220, número de série QPG0Y09084,

medidor 31.584 K, avaliada em R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais)
2.

  Copiadora e impressora laser colorida RICOH C2000, número de série M5085300248, medidor

color 45.203 K, medidor black 12.952 K, avaliada em R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)
3.

  Impressora DESKJET HP Q7286A, número de série BR5BP2G1XX, medidor 10.987 K, avaliada

em R$ 5.380,00 (cinco mil e trezentos e oitenta reais)
4.

  Copiadora e impressora laser HP CE657A, número de série VNB3Z44133, medidor 10.232 K,

avaliada em R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais)
5.

   Copiadora e impressora laser HP CE657A, número de série VNB4D04711, medidor 50.789 K,

avaliada em R$ 3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta reais)
6.

  Copiadora e impressora laser BROTHER 8912 DN, número de série U63267J2N250975, medidor

29.058 K, avaliada em R$ 6.950,00 (seis mil e novecentos e cinquenta reais)
7.

  Copiadora e impressora laser BROTHER 7065 DN, número de série U62712M1N397103, medidor

20.299 K, avaliada em R$ 4.830,00 (quatro mil e oitocentos e trinta reais)
8.

  Impressora DESKJET EPSON L365, número de série VH4M041368, medidor 10.987 K, avaliada

em R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais)
9.

  Finalizador TOSHIBA MJ-1101, número de série MWG616414, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil

reais)
10.

  Copiadora e impressora laser KYOCERA 2810, número de série E522KP0110, medidor 35.507 K,

avaliada em R$ 6.320,00 (seis mil e trezentos e vinte reais)
11.

  Copiadora e impressora laser KYOCERA 1820, número de série XQQ7814820, medidor 97.580 K,

avaliada em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
12.

  Copiadora e impressora laser KYOCERA 2820, número de série E522KP01100, medidor 11.801

K, avaliada em R$ 6.350,00 (seis mil e trezentos e cinquenta reais)
13.

  Copiadora e impressora laser SAMSUNG 6345 DN, número de série 2013061963, medidor 11.801

K, avaliada em R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais)
14.

  Copiadora e impressora laser SAMSUNG 3375 FD, número de série ZER0BQADB01332M,

medidor 25.681 K, avaliada em R$ 4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais)
15.

  Copiadora e impressora laser BROTHER DCP 8080 DN, número de série U62269M1J948897,

medidor 12.980 K, avaliada em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
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16.
  Copiadora e impressora laser HP CE841A, número de série BRGSD9J0DM, medidor 22.892 K,

avaliada em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
17.

  Copiadora e impressora laser KYOCERA 2810, número de série 1059B-2KP0110, medidor 51.015

K, avaliada em R$ 6.320,00 (seis mil e trezentos e vinte reais)
18.

  PLOTTER HP C6074B, número de série SG1671313C, medidor 35.041 M, avaliada em R$

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
19.

  PLOTTER HP C6074B, número de série SG2BI1312F, medidor 36.220 M, avaliada em R$

14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais)
20.

  PLOTTER HP C6074B, número de série SG5CC3310Y, medidor 32.560 M, avaliada em R$

14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais)
21.

  Copiadora e impressora laser RICOH MP 2510, número de série M0975001175, medidor 60.320

K, avaliada em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
22.

  Copiadora Ricoh 1515, número de série NSK 2169101409, avaliada em R$ 4.200,00 (quatro mil e

duzentos reais)
23.

  Copiadora a laser SHARP AR 5220, número de série 55153076, avaliada em R$ 4.900,00 (quatro

mil e novecentos reais)
24.

  Impressora DESKJET EPSON PRO-7700 K161A, número de série LNJE002049, medidor 20.650

M, avaliada em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

  Métodos avaliativos utilizados: A metodologia de avaliação aplicada foi dada em razão da
disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado, a fim de se formar uma juízo
de valor racionalmente embasado nas regras de valorização vigentes, utilizando-se o método comparativo
direto de dados do mercado. Tal método é capaz de definir o valor do bem através da comparação com
dados de mercado de bens semelhantes negociados ou negociáveis no período. Os procedimentos
técnicos empregados no presente laudo avaliativo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas
Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2004 da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Os valores expressos nesta avaliação se baseiam no período de 01 a 13 de agosto de
2019, tendo sido realizadas além de vistoria dos bens, consultas e pesquisas de mercado junto a lojas
especializadas em vendas de equipamentos de informática tais como copiadoras e impressoras a fim de se
alcançar uma mensuração real do valor do bens ora avaliados, a exemplo das lojas virtuais 
www.creativecopias.com.br , www.tiburon.com.br , www.brotherstore.com.br ,  www.mercadolivre.com.br
e www.olx.com.br.
  Avaliação Final.  Desta feita, avalio a totalidade dos bens em   R$ 181.880,00 (cento e oitenta e um
mil e oitocentos e oitenta reais) . E, para constar, lavrei o presente laudo que, após lido e achado
conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficiala de Justiça / Avaliadora.
 

  Hérica Janayse B. V. Cantareli
  Oficiala de Justiça / Avaliadora
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