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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
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acima epigrafado, após as formalidades legais, procedi com a AVALIAÇÃO da seguinte maneira: 

QUANT DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) (MARCA; MODELO; COR; TAMANHO; N° DE SÉRIE; 
ESTADO, FUNCIONANDO OU NÃO, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O BEM...): 
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Concluída esta avaliação feita com zelo e imparcialidade, tendo como critérios as condições de uso e cnservaçãodo bem e os 
preços pesquisados no comércio desta cidade e/ou internet, entreguei o presente laudo a Central de Mandados. 
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Requerido(a) 

CERTIDÃO 

( )Feita a avaliação, INTIMEI a parte 	 
querendo, impugná-la no prazo , conforme item ( -  ): 

A)I5 (quinze) dias, 
13) Em sendo ação de Execução Fiscal até a data de publicação do edital de leilão de acordo com o artigo 13, parágrafo 

1° da Lei 6.830/80. 
( ) Feita a avaliação, DEIXEI de intimar a parte, pelos seguintes motivos: 	  

de todo o conteúdo da avaliação realizada para, 
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