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Falência de S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) e OUTROS 
 
                   
   EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 15 (quinze) dias, extraído dos Autos da 
FALÊNCIA DE S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE), RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A e 
NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A., (Processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001), na forma 
abaixo: 
 
   A DRA. MARCIA CUNHA SILVA ARAÚJO DE CARVALHO, Juíza de Direito da 1ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de Leilão virem, ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial à 
Falida, através de seu Administrador Judicial, LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, 
representada por GUSTAVO BANHO LICKS, que no próximo dia 02/10/2012, às 14:00 horas, 
para realização do leilão dos equipamentos, veículos e bens móveis, no Auditório da 
Corregedoria Geral da Justiça, Desembargador José Navega Cretton, situado na Avenida 
Erasmo Braga, nº 115 - 7º Andar - Lâmina I – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., pelos Leiloeiros 
Públicos Oficiais: LUIZ TENORIO DE PAULA, com escritório na Av. Almirante Barroso, nº 90, 
Gr. 1103, Centro/RJ., telefone (21)2524-0545 (www.depaula.lel.br), SILAS BARBOSA 
PEREIRA, com escritório na Av. Rio Branco, nº 181, Gr. 905, Centro/RJ., telefone (21)2533-0307 
(www.silasleiloeiro.lel.br); RODRIGO LOPES PORTELLA, com escritório na Av. Nilo Peçanha, 
nº 12, Gr. 810, Centro, Rio de Janeiro/RJ., telefone (21)2533-7248 (www.rodrigoportella.lel.br), e 
JONAS RYMER, com endereço na Rua do Carmo, nº 09, Gr. 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ., 
telefone (21)2532-2266 (www.jonasrymer.lel.br), será apregoada a alienação dos bens 
arrecadados e avaliados, pertencentes às Massas Falidas, constituídos de: EQUIPAMENTOS 
PARA RESGATE DE AERONAVES “RECOVERY KIT”, localizados na Estrada das Canárias, 
s/nº - Prédio 08 – Área Industrial TAP ME – Ilha do Governador/RJ.- Lote 01: Os bens 
patrimoniais em questão foram inspecionados e verificados, embora tenha sido difícil a 
identificação do processo operacional dos mesmos, tais como: componentes internos do motor, 
resistência da cola dos elevadores pneumáticos (air bags), entre outros, que foram considerados 
inspecionados no estado. Considerações Finais: Conforme vistoria realizada “in loco”, verificou-
se que os bens avaliados, encontram-se sem manutenção, conservação e funcionamento. O 
equipamento “Recovery Kit” apesar de estar sem manutenção, ainda tem um valor de mercado 
considerável se for vendido em conjunto, com exceção do item 5 – carro de nitrogênio “cryocart”. 
COMPRESSORES: 01 Compressor Diesel, XA 120, fabricante: Atlas Copco, no estado; 01 
Compressor Hidrovane – Modelo 66CWD, fabricante: Hidrovane, no estado; 01 Carro de 
nitrogênio, fabricante: Cryocart, no estado; GERADOR: 01 Gerador Diesel – Tipo: M790 – KW: 
12.4B, no estado; 01 Gerador Montgomert – Modelo GM 62500, fabricante: Montgomeri, no 
estado; CINTAS: 01 Cinta – B-767/747 30HME65B0002, fabricante: Boeing, bom estado; 01 
Cinta B-737, fabricante: Boeing, no estado; HIDRAULIC JACKS: 01 Jack Hidráulico Modelo 5923 
– Capacidade 45t, fabricante: Malabar, bom estado; 01 Macaco Hidráulico – Modelo 60L 4.5 – 
Capacidade 60 t., fabricante: Malabar, bom estado; 01 Macaco Hidráulico – Modelo 60L 4.5 – 
Capacidade 60t., fabricante: Malabar, bom estado; 02 Hidraulic Jacks 80t, com bomba hidráulico 
e reservatório externo, fabricante: Malabar, no estado; 02 Hidraulic Jack 50t, Modelo 650, no 
estado; CARRO PARA APOIO NARIZ / TRANSPORTE A/C: 01 Carro de apoio e transporte a/c 
pelo trem pouso do nariz, fabricante: Varig, bom estado; ELEVADOR PNEUMÁTICO: 05 
Elevadores Pneumáticos – Tipo G – Serial 620, fabricante: RFD, no estado; 02 Elevadores 
Pneumáticos – Tipo H – Serial 122, fabricante: RFD, no estado; 04 Elevadores Pneumáticos, 
fabricante: RFD, no estado; 02 Distribuidores pneumáticos 17 saídas, fabricante: RFD, bom 
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estado; 04 Distribuidores pneumáticos 13 saídas, fabricante: RFD, bom estado; 09 Distribuidores 
pneumáticos 10 saídas, fabricante: RFD, bom estado; 09 Rolos de mangueira com 30 mt, no 
estado; 325 Adaptadores, niple 3/4, bom estado; 24 Mangueiras de by-pass do air bags, bom 
estado; MISCELANIAS: 06 Pranchas Pallet, no estado; 09 Peças maçarandubas 80 kg cada 
(dormentes), no estado; 01 Caixa com ferramentas; 5 Ponteiros, 3 Enroladores de cabo de aço, 
2 Pés de Cabra, 4 Pás, 1 Cavadeira Articulada, 4 Picaretas, 2 Serras, Traçador Grande, 1 Colher 
de Pedreiro, 1 Machado, 5 Cavadeiras, 1 Chave de Grife Grande, 7 Talhas e 1 Marreta Grande, 
bom estado; 01 Cabo de aço 7/8 X 6 mt, 02 Laços de aço 7/8 X 1.5mt, 02 Laços de aço 7/8 X 3 
mt., bom estado; 02 Cabos de aço 7/8 X 3 mt, 02 Laços cabo aço 7/8 X 3mt, 01 Cabo de aço 7/8 
X 10 mt., bom estado; 04 Cabos de aço 7/8 X 3.00 mt., bom estado; 06 Manilhas 1.3, 04 
Manilhas 1 1/2., bom estado; 01 Bomba Darka 220v, 04 Manilhas 2.¼, no estado; 03 Manilhas 
1”, 12 Ganchos, bom estado; 20 Cabos de aço 3/8 + - 20mt., bom estado; 04 Guinchos de 
alavanca “Tiffor”, bom estado; 02 Conjuntos de ponteiras de aço, no estado; 03 mt 1 Cabo de 
aço 7/8, 25 Grampos 7/8, 04 Manilhas 3/8, 05 manilhas 1/2, 05 Manilhas 5/8, 05 Manilhas 3/4, 06 
Manilhas 7/8, 05 Manilhas 1”, 04 Manilhas 1.1/8, 115 Argolas, bom estado; 176 Manilhas 
diversas, bom estado; 37 Esticadores, bom estado; 36 Argolas, bom estado; 280 Manilhas 
diversas, bom estado; 01 Guincho de alavanca, 01 Cabo de aço 3/8” 20mt, 01 Cinta circular 
10mt., bom estado; 05 Redes de palletes, no estado; Cintas e cordas diversas, no estado; 
Conjunto de castanhas de macaco, B747; F71139; F8000-7; A7001-9; ZZ0012-9; DZZ7053-1, 
fabricante: Varig, no estado; 06 Cabos de aço c/laço 1mt, 05 Cabos de aço 1” 1/2 10mt, 02 
Cabos de aço 3/8” 10mt, 11 Cabos diversos, bom estado. VALOR DOS BENS DE MERCADO: 
Os itens descritos de propriedade da Massa Falida S.A. (Viação Aérea Rio Grandense e Outros), 
foram avaliados em R$ 229.640,00 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais).- 
VEÍCULOS: Dos parqueados em Manaus/AM.: Lote 01) Veículo Placa BMI 7081, marca 
Volkswagen, Parati GLS 1.8, ano modelo 1993, cor verde, Chassi 9BWZZZ30ZPP226434, 
RENAVAM 61016730-8, em estado de conservação ruim; Local de emplacamento: Manaus/AM., 
e encontrado na JL Oliva Pinto Logística, situada na Rua Zebu, nº 01 - Lote D - Colônia 
Oliveira Machado – Manaus/AM. Valor: R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais); Lote 02) 
Veículo Placa DBY 6225, marca Renault, modelo Clio RT 1.6, ano modelo 2000, cor verde, 
Chassi 93YBB0025YJ123124, RENAVAM 73500513-3, em bom estado geral; Local de 
emplacamento: Manaus/AM., e encontrado na Avenida Eduardo Ribeiro, nº 620 - Edifício 
Cidade de Manaus – Centro – Manaus/AM. Valor: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais); 
Lote 03) Veículo Placa JWT 0658, marca Volkswagen, modelo Kombi STD, ano modelo 2000, 
cor branca, Chassi 9BWGB17X1YP016234, RENAVAM 74144563-8, em péssimo estado de 
conservação; Local de emplacamento: Manaus/AM., e encontrado na JL Oliva Pinto Logística, 
situada na Rua Zebu, nº 01 - Lote D - Colônia Oliveira Machado – Manaus/AM. Valor: R$ 
4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).- Dos parqueados em Porto Alegre/RS., 
encontrados na Rua Dona Teodora, nº 1750 - Bairro São João – Porto Alegre/RS.: Lote 04) 
Veículo Placa BMA 5983, marca Volkswagen, modelo Gol GL 1.8, ano modelo 1993, cor 
vermelha, Chassi 9BWZZZ30ZPT052578, RENAVAM 60.936049-3, em estado de conservação 
ruim; Local de emplacamento: Foz do Iguaçu/PR. Valor: R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta 
reais); Lote 05) Veículo Placa BMH 4515, marca Volkswagen, modelo Parati GLS, ano modelo 
1993, cor azul, Chassi 9BWZZZ30ZPP205087, RENAVAM 60791751-2, em bom estado geral; 
Local de emplacamento: Porto Alegre/RS. Valor: R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta 
reais).- Dos parqueados no Rio de Janeiro/RJ., encontrados na Estrada do Galeão, nº 3.200 
- Ilha do Governador – Rio de Janeiro/RJ.: Lote 06) Veículo Placa CNC 4830, marca 
Mercedes-Benz, modelo caminhão fechado L 1513, ano modelo 1985, cor azul, Chassi 
34500512669081, RENAVAM 354535200, em estado de conservação ruim; Local de 
emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais); Lote 
07) Veículo Placa LHR 5752, marca Mercedes-Benz, modelo caminhão fechado L 1118, ano 
modelo 1988, cor branca, Chassi 9BM344024JB820684, RENAVAM 314131868, em bom estado 
geral; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e 



seiscentos reais); Lote 08) Veículo Placa CMG 8712, marca Volkswagen, modelo Kombi 
Furgão, ano modelo 1988, cor branca, Chassi 9BWZZZ21ZJP002054, RENAVAM 409843210, 
em bom estado geral; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais); Lote 09) Veículo Placa LHU 1342, marca Volkswagen, modelo Gol CL, ano 
1989 modelo 1990, cor branca, Chassi 9BWZZZ30ZKT135407, RENAVAM 317405217, em bom 
estado geral; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 3.900,00 (três mil e 
novecentos reais); Lote 10) Veículo Placa LNU 6434, marca Honda, modelo Civic LX 
automático (4 portas), ano modelo 2002, cor dourada, Chassi 93HES16502Z109040, RENAVAM 
775760048, em bom estado geral; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 
17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais); Lote 11) Veículo Placa LNT 2690, marca Honda, 
modelo Civic LX (4 portas), ano 2001 modelo 2002, cor azul, Chassi 93HES16502Z106231, 
RENAVAM 774159219, em bom estado geral; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor 
R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais); Lote 12) Veículo Placa LIV 9956, marca Volkswagen, 
modelo Kombi STD, ano modelo 1993, cor branca, Chassi 9BWZZZ23ZPP015533, RENAVAM 
320883531, em estado ruim de conservação; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: 
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); Lote 13) Veículo Placa LIM 1534, marca Volkswagen, 
modelo Kombi STD, ano 1991 modelo 1992, cor branca, Chassi 9BWZZZ23ZMP017503, 
RENAVAM 319168280, em estado ruim de conservação; Local de emplacamento: Rio de 
Janeiro/RJ. Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); Lote 14) Veículo Placa LHG 
3209, marca Mercedes-Benz, modelo caminhão L 708 E/35 (Mercedinha), ano modelo 1987, cor 
branca, Chassi 9BM308325HB745903, RENAVAM 311890806, em bom estado geral; Local de 
emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); Lote 15) 
Veículo Placa BND 6872, marca Chevrolet, modelo Monza SL/E 2.0 EFI (4 portas), ano modelo 
1993, cor preta, Chassi 9BGJK69RPPB059793, RENAVAM 611465914, em bom estado geral; 
Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e 
cinquenta reais); Lote 16) Veículo Placa AGO 0013, marca Volkswagen, modelo Parati GLS 
1.8, ano 1992 modelo 1993, cor azul, Chassi 9BWZZZ30ZNP245622, RENAVAM 60619517-3, 
em bom estado geral; Local de emplacamento: Foz do Iguaçu/PR. Valor: R$ 8.850,00 (oito mil, 
oitocentos e cinquenta reais); Lote 17) Veículo Placa FRS 5945, marca Toyota, modelo Corolla 
1.8 XEI automático, ano 1999 modelo 2000, cor prata, Chassi 9BR53AEB2Y5508328, 
RENAVAM 728668297, em bom estado geral; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 
14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais); Lote 18) Veículo Placa LNE 4459, marca 
Volkswagen, modelo Gol Special 1.0, ano modelo 2000, cor branca, Chassi 
9BWCA15X9YP105666, RENAVAM 739068172, em bom estado geral; Local de emplacamento: 
Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais); Lote 19) Veículo 
Placa LNE 2197, marca Volkswagen, modelo Gol Special 1.0, ano modelo 2000, cor branca, 
Chassi 9BWCA15XXYP105563, RENAVAM 738564591, em bom estado geral; Local de 
emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais); Lote 20) Veículo 
Placa LNE 2198, marca Volkswagen, modelo Gol Special 1.0, ano modelo 2000, cor branca, 
Chassi 9BWCA15X6YP105821, RENAVAM 738564818, em estado ruim de conservação; Local 
de emplacamento: Rio de Janeiro. Valor: R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta 
reais); Lote 21) Veículo Placa LNE 4461, marca Volkswagen, modelo Gol Special 1.0, ano 
modelo 2000, cor branca, Chassi 9BWCA15X9YP105537, RENAVAM 739068342, em estado 
ruim de conservação; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 7.750,00 (sete mil, 
setecentos e cinquenta reais); Lote 22) Veículo Placa LNE 2194, marca Volkswagen, modelo 
Gol Special 1.0, ano modelo 2000, cor branca, Chassi 9BWCA15X8YP105304, RENAVAM 
738563846, em estado ruim de conservação; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: 
R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais); Lote 23) Veículo Placa JUB 0287, 
marca Fiat, modelo Brava HGT 1.8 16V (4 portas), ano modelo 2000, cor verde, Chassi 
9BD182238Y2012966, RENAVAM 739722832, em bom estado geral; Local de emplacamento: 
Belém/PA. Valor: R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais); Lote 24) Veículo Placa LCH 1569, 
marca Chevrolet, modelo Ômega GLS MPFI 2.2 (4 portas), ano modelo 1998, cor prata, Chassi 



9BGVP19HWWB202849, RENAVAM 698848799, em bom estado geral; Local de 
emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 11.450,00 (onze mil, quatrocentos e cinquenta 
reais); Lote 25) Veículo Placa BMH 4521, marca Volkswagen, modelo Parati GLS 1.8 S, ano 
modelo 1993, cor azul, Chassi 9BWZZZ30ZPP204945, RENAVAM 60817369-0, em estado ruim 
de conservação; Local de emplacamento: João Pessoa/PB. Valor: R$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais); Lote 26) Veículo Placa BNA 1847, marca Volkswagen, modelo Parati GLS 
1.8 S, ano modelo 1993, cor vermelha, Chassi 9BWZZZ30ZPP230428, RENAVAM 610612280, 
em bom estado geral; Local de emplacamento: São Luís/MA. Valor: R$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais); Lote 27) Veículo Placa LHD 3626, marca Chevrolet, modelo PICKUPD-20, 
ano1989 modelo 1990, cor branca, Chassi 9BG258NNLKC001919, RENAVAM 315871555, em 
estado ruim de conservação; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 13.050,00 
(treze mil e cinquenta reais); Lote 28) Veículo Placa LNE 2186, marca Volkswagen, modelo Gol 
Special 1.0, ano modelo 2000, cor branca, Chassi 9BWCA15XXYP105370, RENAVAM 
738561940, em bom estado geral; Local de emplacamento: Rio de Janeiro/RJ. Valor: R$ 
8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais); Lote 29) Veículo Placa AIW 9674, marca 
Volkswagen, modelo Kombi Furgão, ano modelo 1987, cor branca, Chassi 
9BWZZZ21ZHP012623, RENAVAM 31.180626-0, em bom estado geral; Local de 
emplacamento: Foz do Iguaçu/PR. Valor: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); Dos 
parqueados em São Paulo, encontrados na Rua Vieira de Moraes, nº 1952/1958 - Campo 
Belo - São Paulo/RJ.: Lote 30) Veículo Placa GYM 6184, marca Fiat, modelo Palio, Weekend 
Style 16 V, ano modelo 2000, cor cinza, Chassi 9BD178858Y2115540, RENAVAM 733034535, 
em bom estado geral; Local de emplacamento: Belo Horizonte/MG. Valor: R$ 14.350,00 
(quatorze mil, trezentos e cinquenta reais); Lote 31) Veículo Placa LID 2106, marca 
Volkswagen, modelo Gol CL 1.0 (2 portas), ano modelo 1989, cor branca, Chassi 
9BWZZZ30ZKT140749, RENAVAM 317175300, em estado ruim de conservação; Local de 
emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); Lote 32) 
Veículo Placa BNW 3887, marca Volkswagen, modelo Gol GL 1.8 (2 portas), ano modelo 1993, 
cor verde, Chassi 9BWZZZ30ZPT061812, RENAVAM 609792148, em péssimo estado de 
conservação; Local de emplacamento: Manaus/AM. Valor: R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e 
cinquenta reais); Lote 33) Veículo Placa LBX 4640, marca Ford, modelo Escort (importado) 
GLX 16 V Perua (4 portas), ano 1997, modelo 1998, cor cinza, Chassi 8AFZZZEFFVJ057450, 
RENAVAM 684153300, em bom estado geral; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 
7.600,00 (sete mil e seiscentos reais); Lote 34) Veículo Placa JKS 0481, marca Volkswagen, 
modelo Kombi Std, ano 1992 modelo 1993, cor branca, Chassi 9BWZZZ23ZNP024394, 
RENAVAM 607685123, em péssimo estado de conservação; Local de emplacamento: Bahia/BA. 
Valor: R$ 3.650,00 (três mil e seiscentos e cinquenta reais); Lote 35) Veículo Placa QL 1362, 
marca Volkswagen, modelo Kombi Furgão, ano modelo 1988, cor branca, Chassi 
9BWZZZ23ZJP004350, RENAVAM 421950757, em péssimo estado de conservação; Local de 
emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais); Lote 36) Veículo Placa 
BNA 7387, marca Chevrolet, modelo Monza SL/E 2.0 EFI (4 portas), ano modelo 1993, cor azul, 
Chassi 9BGJK69RPPB053956, RENAVAM 610817663, em bom estado geral; Local de 
emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais); Lote 
37) Veículo Placa BND 6879, marca Chevrolet, modelo Monza SL/E 2.0 EFI (4 portas), ano 
modelo 1993, cor vermelha, Chassi 9BGJK69RPPB059154, RENAVAM 611466082, em bom 
estado geral; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e 
cinquenta reais).- Lote 38) Veículo Placa CSB 6739, marca Volkswagen, modelo Parati (2 
portas), ano modelo 1984, cor branca, Chassi 9BWZZZ30ZEP061645, RENAVAM 362657793, 
em péssimo estado de conservação; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 1.350,00 
(hum mil, trezentos e cinquenta reais); Lote 39) Veículo Placa CRR 5510, marca Volkswagen, 
modelo Parati (2 portas), ano modelo 1988, cor cinza, Chassi 9BWZZZ30ZJP202763, RENAVAM 
407573879, em péssimo estado de conservação; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: 
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); Lote 40) Veículo Placa LCG 3159, marca Volkswagen, 



modelo Parati CL 1.6 MI (4 portas), ano modelo 1998, cor azul, Chassi 9BWZZZ374WT075730, 
RENAVAM 697423220, em bom estado geral; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); Lote 41) Veículo Placa JPH 4547, marca Volkswagen, 
modelo Gol Highway, ano 2001 modelo 2002, cor prata, Chassi 9BWCA05X22P037616, 
RENAVAM 773798188, em bom estado geral; Local de emplacamento: Salvador/BA. Valor: R$ 
12.000,00 (doze mil reais); Lote 42) Veículo Placa LNE 4466, marca Volkswagen, modelo Gol 
Special, ano modelo 2000, cor branca, Chassi 9BWCA15X7YP105567, RENAVAM 739069497, 
em estado de conservação ruim; Local de emplacamento: Maceió/AL. Valor: R$ 5.550,00 (cinco 
mil, quinhentos e cinquenta reais); Lote 43) Veículo Placa LNE 4465, marca Volkswagen, 
modelo Kombi Std, ano modelo 2000, cor branca, Chassi 9BWGB17XXYP016314, RENAVAM 
739069250, em estado regular de conservação; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: 
R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); Lote 44) Veículo Placa BMB 6834, marca 
Volkswagen, modelo Parati GLS 1.8, ano modelo 1993, cor prata, Chassi 
9BWZZZ30ZPP215183, RENAVAM 609148168; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: 
R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais); Lote 45) Veículo Placa LFM 4013, marca Chevrolet, 
modelo PICKUP D-20, ano modelo 1989, cor branca, Chassi 9BG258NNLKC008912, RENAVAM 
317166514, em bom estado geral; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 13.050,00 
(treze mil e cinqüenta reais); Lote 46) Veículo Placa BZJ 1423, marca Volkswagen, modelo 
Kombi Std, ano modelo 1988, cor branca, Chassi 9BWZZZ23ZJP004356, RENAVAM 
313438498, em péssimo estado de conservação; Local de emplacamento: Campinas/SP. Valor: 
R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais); Lote 47) Veículo Placa CXD 3959, marca Volkswagen, 
modelo Kombi Std, ano modelo 1986, cor branca, Chassi 9BWZZZ21ZGP020923, RENAVAM 
357286952, em péssimo estado de conservação; Local de emplacamento: Campinas/SP. Valor: 
R$ 900,00 (novecentos reais); Lote 48) Veículo Placa CME 1609, marca Volkswagen, modelo 
Kombi Std, ano modelo 1985, cor azul, Chassi 9BWZZZ23ZGP006737, RENAVAM 421378611, 
em péssimo estado de conservação; Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 2.100,00 
(dois mil e cem reais); Lote 49) Veículo Placa HN 3411, marca Volkswagen, modelo Kombi, ano 
modelo 1983, cor azul, Chassi 9BWZZZ20ZDP026192, RENAVAM 342672274; Local de 
emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais); Lote 50) Veículo Placa 
QK 2246, marca Volkswagen, modelo Kombi, ano modelo 1986, cor azul, Chassi 
9BWZZZ23ZGP016976, RENAVAM 391596845, Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: 
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); Lote 51) Veículo Placa CME 3936, marca 
Volkswagen, modelo Kombi, ano modelo 1985, cor azul, Chassi 9BWZZZ26ZGP005523, 
RENAVAM 432351698, Local de emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 3.300,00 (três mil e 
trezentos reais); Lote 52) Veículo Placa BNA 7391, marca Chevrolet, modelo Monza SL/E, ano 
modelo 1993, cor cinza, Chassi 9BGJK69RPPB053300, RENAVAM 610817531, Local de 
emplacamento: São Paulo/SP. Valor: R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta reais); Dos 
Veículos parqueados em Florianópolis: Lote 53) Veículo Placa BNA 7780, marca 
Volkswagen, modelo Parati GLS, ano modelo 1993, cor azul, Chassi 9BWZZZ30ZPP233880, 
RENAVAM 610803484, em bom estado geral; Local de emplacamento: Florianópolis/SC. Valor: 
R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais); BENS MÓVEIS: Localizados na Estrada 
das Canárias, s/nº - Prédio 08 – Área Industrial TAP ME – Ilha do Governador/RJ.- Lote 01: 
Janela basculante alumínio com vidro (0,64 m x 1,2 m) un. 1; Basculante triplo alumínio com 
vidro (2,30 x 1,20) un. 1; Cantoneiras vazadas metálicas diversos tamanhos - 30 unidades un. 
50; Caixonete metálico (40cm x 70cm)- 10 unidades kg 30; Geladeira de isopor (25cm x 40cm) 
un. 70; Chapa metálica (1,50 m x 0,50 m) - 70 unidades- sucata un. 805; Chapa metálica (1,50 m 
x 1,50 m)- sucata kg 1.176; Caixa guardanapo tecido kg 30; Monitor computador - 30 unidades 
de diversos modelos e tipos (sucata eletrônica) Kg 240; Periféricos diversos – 10 unidades - 
sucata eletrônica kg 15; Caixa alumínio 25 x 50 un. 1; Suporte metálico (97 cm x 5cm x 4cm) - 30 
unidades Kg 60; Utensílio escritório (grampeador/guilhotina, lixeiras, suporte). un. 12; Mesa 
quadrada metálica (65cmx65cmx 70cm) un. 1; Gerador ONAN modelo 10CW-3R/ 1 Hangar 
incompleto un. 1; CPUs obsoletas no estado – (peso: 1,5 kg) – 15 unid. (sucata eletrônica) Kg 



22; Bebedouro em mau estado de conservação un. 1; Compressor WAYNE modelo UW7/nº 
série: 54184710RPN / pressão máx: 12.8; kg/cm³ un. 1; Abajur cerâmico 80 cm sem cúpula bege 
un. 1; Separador de fila metálico tipo pedestal un. 2; Armário 2 portas em madeira un. 1; Suporte 
metálico rolante p/ arquivo mapoteca 3 unidades c/ 37 kg cada Kg 121; Sucata papel (caixa com 
10 kg) - 21 unidades kg 210; Peças granito curvas (1,10 m x 0,25 m) un. 6; Saco com fita plástica 
10 kg - 3 unidades - (sucata plástica) Kg 30; Escada pequena com 3 degraus em madeira un. 1; 
Móvel balcão em fórmica em superfície curva (88cm x 80xcm x 1,20) un. 1; Carrinho elevador 
manual em alumínio sem funcionamento un. 1; Papelão 70x40 sucata Kg 10 – TOTAL: R$ 
2.955,02 (dois mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e dois).- Lote 02: Janela metálica com 
vidro para divisória (0,70 m x 0,32 m) un. 45; Peças metálicas para divisórias (0,80 m x 0,27 m) 
un. 20; Porta sanfonada (2,10 m x 0,60 m) não aparelhada e desmontada un. 1; Placas de 
madeiras curvas para balcão de atendimento (0,70 m x 1,40 m) un. 4; Sucata equipamentos 
comunicação Kg 10; Basculante duplo em alumínio (1,30 m x 1,20 m) un. 2; Janela de alumínio 
em mau estado com vidros faltantes (1,30 m x 1,20) un. 1; Armários diversos tamanhos em 
fórmica branca ou madeira un. 17; Papeleira banheiro de metal (marca: Lalekla) un. 6; Divisórias 
tamanhos diversos (estrutura metálicas e madeira) un. 18; Mesa apoio escritório pequena un. 6; 
Arquivo metálico de 4 gavetas em mau estado un. 5; Portas e prateleiras em madeira 
(aglomerado) diversos tamanhos un. 30; Mesa escritório diversos tamanhos e estilos (fórmica, 
madeira) un. 34; Freezer sem tampa horizontal, sem funcionamento (Metalfrio). un. 1; Frigobar 
sem funcionamento un. 1; Sucata papel: caixa com 10 kg - 110 unidades kg 1.100; Tampos de 
mesa com ferragens desmontados em diversos tamanhos un. 8; Cúpula abajur cor bege 
quadrada (mau estado) un. 6; Estante metálica trapezoidal (2,00 m x 0,80 m) un. 1; Estrutura de 
madeira para distribuição de tomada un. 1 – TOTAL: R$ 4.866,00 (quatro mil, oitocentos e 
sessenta e seis reais).- Lote 03: Balança Filizola mecânica / modelo: 1202105 / Cap. 300kg / 
aferição irregular em mau estado un. 1; Balança Toledo mecânica / modelo: 2061-CE / Cap. 
50kg / mau estado un. 1; Balança Filizola eletrônica / modelo: ID1500 / Cap. 150kg / sucata un. 
1; Balança com placa de identificação 52666 sem marca; modelo ou capacidade aparentes. Un. 
1; base de balança Filizola sucata un. 1 – TOTAL: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).- Lote 
04: Cadeira de palha com estrutura metálica un. 26; Poltrona c/estrutura metálica (apoio do 
assento e encosto em tira de couro estofado courvim caramelo) un. 9; Banco c/estrutura metálica 
(apoio do assento em tira de couro estofado courvim caramelo) un. 5; Estante metálica 8 
prateleira (largura: 1,20 / profundidade: 0,35 m) un. 9; Arquivo metálico de 4 gavetas un. 4; 
Roupeiro metálico 4 portas mau estado de conservação un. 1; Estante livreiro (2,00 m x 0,40 m x 
0,35 m) un. 2; Placas de divisórias de compensado diversos tamanhos un. 23; Sucata de papel 
(caixa com 10 kg) - 13 unidades kg 130; Estante metálica para vestiário (1,50 m x 0,40 m) un. 3; 
Quadro de aviso em alumínio (0,90 m x 0,45 m) un. 1; Suportes em ferro sem caracterização kg 
15; Projetor de cinema de filme de rolo marca Philips com acessórios un. 2 – TOTAL: R$ 
3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).- Lote 05: Cadeira madeira branca para área externa 
(piscina) un. 15; Sucata material eletrônico diversos tipos e finalidades (maq. fotográfica, 
estabilizador, telefone) un. 10; Impressora jato de tinta HP (peso: 3kg) - 2 unid Kg 6; Poltrona em 
courvim un. 2; Sofá 2 lugares em tecido un. 1; Sucata eletrônica - CPU HP Vectra un. 40; 
Impressora Laser Jet HP 2100 TN un. 1; Impressora Laser Jet HP 5M- mau estado un. 2; Sucata 
material plástico (CD's e talheres plásticos) Kg 48; Abajur com base em mármore un. 7; Banco 
de avião com 2 poltronas - mau estado - espuma aproveitável un. 2; Cadeira estofada em couro 
azul un. 1; Cadeira estofada em tecido azul un. 1; Balcão curvo com tampo de vidro com 
aproximadamente 2,5 m de área un. 1; Móvel em madeira para escritório (na caixa / estado de 
novo) un. 1; Separador de fila metálico tipo pedestal (bom estado) un. 6; Bebedouro em mau 
estado - sem funcionamento aparente un. 1; Sofá modular 3 lugares base em madeira e estofado 
em tecido azul un. 9; Sucata de papel (caixa com 7 kg) - 10 unidades kg 70; Assento para 
cadeira de auditório na cor azul - complementariam outros lotes un. 40; Caixa tipo engradado em 
fibra de vidro un. 3; Sucata de metal (caixa com 10kg) - 5 unidades kg 50; Quadro aviso em feltro 
un. 1; Sucata de papel (caixa com 15 kg) - 15 unidades kg 225; Sucata de papel (caixa com12 



kg) - 15 unidades kg 180 – TOTAL: R$ 2.863,55 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e 
cinqüenta e cinco centavos).- Lote 06: Painel (bancadas e divisórias) em aglomerado diversos 
tamanhos e formas un. 100; Cadeiras: diversos modelos e tipos (rodízios, giratórias, pés fixos, 
forradas em tecido, courvim). un. 120; Quadro branco moldura acrílico un. 1; Estante em madeira 
com gavetas desmontada un. 1; Mesa escritório em fórmica branca pequena un. 3; Mesa 
escritório em madeira grande un. 2; Gaveteiro escuro em madeira un. 1; Armário baixo com porta 
de correr un. 1; Armário alto 2 portas un. 8; Armário baixo com 4 portas un. 1; Livreiro pequeno 
(baixo) un. 1; Suporte metálico para divisórias un. 3 – TOTAL: R$ 3.195,00 (três mil, cento e 
noventa e cinco reais).- Lote 07: Suporte metálico para divisória un. 1; Mesa escritório diversos 
tamanhos em madeira ou fórmica branca un. 10; Placa de granito (1,80 m x 1,20 m x 0,03 m) un. 
2; Armário em madeira desmontado com prateleiras e gavetas (sucata) un. 3; Quadro Mapa 
Mundi (1,80 m x 2,00 m) un. 1; Armário baixo 2 portas un. 3; Divisórias moduladas forradas em 
feltro vinho un. 12 – TOTAL: R$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais).- Lote 08: Mesas em 
diversas cores e tamanho em mau estado de conservação un. 26; Quadro de aviso branco 
moldura em alumínio (2,00 m x 1,00 m) un. 1; Quadro flip chart em madeira un. 1; Tela para 
projeção (mau estado) un. 1; Painéis (bancada e divisórias) em aglomerado diversas formas e 
tamanhos un. 15; Armário baixo em madeira 2 portas un. 2; Armário baixo em madeira com 3 
portas de correr un. 1; Caixa de primeiros socorros vazia un. 10; Geladeira frigobar pequena sem 
funcionamento un. 1; Chapa metálica retangular (10 kg por chapa) - 10 unidades kg 100; Totem 
de divulgação forrado com folha de alumínio un. 1; Geladeira grande (2 portas) sem 
funcionamento un. 1; Geladeiras pequenas (1 porta) diversas marcas sem funcionamento un. 4; 
Estante metálica com 4 prateleiras faltando peças (1,80 m x 1,20 m 0,40 m) un. 2; Banco de 
avião com 2 poltronas un. 2; Mesa redonda branca em madeira para área externa (piscina) un. 1; 
Cadeira auxilio deficiente para subir na aeronave - mau estado un. 3; Arquivo baixo em metal 
com 3 gavetas (mau estado de conservação) un. 1; Livreiro com 2 portas em madeira incompleto 
e em mau estado de conservação un. 1; Caixa medindo (0,40 m x 0,40 m x 0,40 m) com sucata 
eletrônica Kg 10; Cadeados diversos tipos sem chave marca Papaiz un. 50; Caixa contendo 30 
bolsas plásticas azul promocional - 37 unidades; Malas para viagem com rodízios e puxador 
(diversos tamanhos) mau estado un. 35; Roupeiro em madeira com 9 portas (mau estado) un. 1; 
Separador de fila metálico tipo pedestal un. 7; Rack metálico para equipamento de informática 
un. 5; Armário em madeira vertical 2 portas un. 10; Armário em fórmica branca vertical 2 portas 
un. 3; Armário baixo 2 portas fórmica branca un. 1; Estante dividida em prateleiras para guardar 
utensílios em bom estado: 2,00 m alt. un. 1; Armário baixo 2 portas em madeira un. 3; Sofá 
poltrona de 2 lugares armação em ferro com estofado em courino un. 1; Rolos de fita plástica 
para arquear (caixa de carga) un. 8; Sucata eletrônica (fax; teclado; impressora; cabos; mouse; 
estabilizador; maq. escrever). kg 40; Componente eletrônico Sony - caixa com 30 unidades - 13 
caixas - 3 Kg/cx Kg 39; Caixotes de madeira un. 50; Roupeiro em aço 2 portas un. 1; Pires em 
porcelana kg 10; Copos de vidro (tipo taça) un. 30; Caixa fronha em tecido vermelho quadrada 
(100 unidades) - 34 caixas; Caixa bandeja tipo cesta plástica azul (0,35 m x 0,20 m) - (40 
unidades) - 6 caixas; Caixa fronha em tecido branco (50 unidades) - 70 caixas; Caixa toalha de 
mesa em tecido para carrinho avião azul (50 unidades) - 64 caixas; Toalha de mesa em tecido 
branca un. 500; Caixa forma de alumínio furada (grande) (10 unidades) - 37 caixas; Caixa bolsa 
preta feminina (8 unidades) - 29 caixas; Caixa balde de gelo aço inox (9 unidades) - 76 caixas; 
Sucata papelão (caixa - 15 kg) - 17 caixas kg 255; Suporte para copo diversos modelos em 
plástico azul- sucata un. 1.000; Bandeja branca plástica un. 1.054; Balde de gelo plástico azul kg 
35; Sucata plástica (fitas VHS) kg 6; Tigela plástica-sucata kg 175; Caixa mini saleiro em vidro 
(60 unidades) - 6 caixas – TOTAL: R$ 30.043,65 (trinta mil, quarenta e três reais e sessenta e 
cinco centavos).- Lote 09: Armário pequeno em madeira para documentos com 14 divisórias un. 
1; Armário baixo em madeira 2 portas un. 4; Sacos de sacolas de nylon un. 10; Stand 
informações/vendas com bancada curva desmontado em estado regular un. 1; Gaveteiro com 
rodízios em ferro laranja un. 1; Armário alto com 2 portas em fórmica branca (em bom estado) 
un. 2; Gaveteiro baixo com 3 gavetas e rodízios fórmica branca un. 2; Cabide iro preto em 



madeira un. 1; Sucata: impressora jato de tinta (1 unid) Kg 3; Armário em fórmica branca sem 
porta un. 1; Armário baixo horizontal fórmica branca 4 portas (bom estado) un. 1; Armário baixo 2 
portas fórmica branca (bom estado) un. 1; Mesa de apoio pequena em madeira un. 2; Armário 
alto com 4 portas em madeira (estado regular) un. 1 Estante para livros com 6 prateleiras em 
fórmica branca (bom estado) un. 1; Chapa em aglomerado em diversos tamanhos para 
montagem de armários e estantes un. 50; Placas de vidro (branco) com diversos tamanhos e 
espessura de 3mm un. 14; Estante em madeira com armário baixo 2 portas e prateleiras (mau 
estado) un. 1; Mesas com diversos tamanhos e formas (estrutura metálica; tampo madeira; 
fórmica). un. 14; Cofre em ferro sem chave (0,80 m) un. 2; Cofre em ferro sem chave (1,20 m) 
un. 2; Peça metálica cor bege (peso: 5 kg) - 22 unidades kg 110; Rack para equipamento de 
informática un. 1 – TOTAL: R$ 2.730,20 (dois mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos).- 
Lote 10: Cadeiras: diversos modelos e tipos (rodízios, giratórias, pés fixos, forradas em tecido, 
courvim). un. 180; Mesa metálica em mau estado un. 2; Estrutura metálica para montagem de 
divisórias em diversos tamanhos un. 20; Rack com rodízio em ferro para TV un. 1; Bancada em 
granito (0,50 m x 1,10 m x 0,02 m) un. 9; Cantoneiras metálicas (pesa: I kg) - 40 unidades kg 40; 
Lixeira papel (mau estado) un. 7 – TOTAL: R$ 3.747,00 (três mil, setecentos e quarenta e sete 
reais).- Lote 11: Sucata eletrônica monitor Kg 80; Sucata eletrônica CPU`s horizontais Kg 2; 
Sucata eletrônica impressora Kg 3; Armário baixo horizontal 4 portas (sem porta - mau estado) 
un. 3; Retroprojetor 3M- estado indeterminado un. 1; Painel em compensado para montagem de 
estação de trabalho (baia) un. 3; Quadro em madeira para flip chart un. 2; Protetor para tela 
computador un. 5; Frigobar sem funcionamento un. 3; Poltrona em courvim un. 1; Gaveteiro em 
ferro com 3 gavetas com rodízios un. 2; Estante pequena com 4 prateleiras un. 1; Armário alto 
vertical 2 portas em madeira (estado regular) un. 1; Mesa escritório diversos tamanhos e estilos 
(fórmica madeira) un. 41; Caixa envelope papel (peso 3 kg) - 30 unidades kg 90; Gaveteiro 
fórmica branca com 4 gavetas un. 6; Estação de trabalho / balcão em "U" (fórmica) un. 1; 
Bandeja plástica azul (20 unidades) - 34 caixas un. 680; Armário 2 portas vertical madeira un. 1; 
Armário 2 portas vertical fórmica un. 3; Rack para equipamento de informática un. 4; Maquina 
para aplicação de fita plástica para arquear un. 1; Impressora para impressão de bilhete aéreo 
un. 4; Prateleira (metálica para estante metálica (peso: 2kg) - 300 unidades) kg 600 0; Placas de 
madeira para montagem de armário un. 20; Chapas de madeira diversas un. 60; Rack para 
equipamento de informática com porta de vidro un. 2; Mesa reunião redonda em fórmica branca 
(diâmetro: 1,50 m) un. 1; Enceradeira industrial sem funcionamento un. 2; Mesa redonda em 
madeira branca para área externa (piscina) un. 3; Vídeo VHS Samsung 7 unidades - sucata 
eletrônica Kg 10,5; Equipamentos eletrônicos em estado de sucata (estabilizador) - 12 unidades 
Kg 24; Caixa com 1.000 mini fitas cassete (sucata plástica) kg 25; Arquivo metálico com 4 
gavetas un. 1 – TOTAL: R$ 4.913,55 (quatro mil, novecentos e treze reais e cinqüenta e cinco 
centavos).- Lote 12: Cadeiras: diversos modelos e tipos (rodízios, giratórias, pés fixos, forradas 
em tecido, courvim) em estado regular p/bom. un. 80; Quadro grande de aviso em feltro (2,50 m 
x 1,20 m) un. 1 – TOTAL: R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais).- Lote 13: Poltrona em courvim un. 
2; Estação de trabalho em L na cor branca un. 1; 15 tampos brancos para montagem de baia 
para estação de trabalho de 4 lugares un. 15; Quadros de aviso em diversas dimensões e 
materiais un. 2; Quadros brancos para salas de reunião com diversos tamanhos un. 2; Sofás de 
2 lugares em courvim un. 1; Sofás de 2 lugares em tecido un. 1; Banco de avião com 2 poltronas 
un. 1; Sofá tipo longarina com 2 assentos un. 1; Poltrona de couro com armação de ferro un. 2; 
Armários em madeira desmontados sem certeza de estarem completos un. 3; Mesas diversas 
un. 80; Peça em granito para balcão de atendimento -1,5 m x 1,3 m m2 2; Peças em granito 
cinza com 0,9 m x 0,4 m x 0,02 m m2 3; Peça em granito para bancada com 0,50 m x 1,10 m x 
0,02 m m2 2; Peça em granito marrom com 2,10 m x 0,90 m x 0,03 m m2 1; Peça em granito 
marrom com 1,90 m x 0,90 m x 0,02 m m2 1; 20 monitores - sucata Kg 160; 2 CPUs – sucata Kg 
3; Armário branco vertical em fórmica com 2 portas un. 7; Armário em madeira com 2 portas un. 
8; Rack pequeno tipo gaveteiro com rodízios un. 8; Armário livreiro em madeira com 2 portas un. 
4; Arquivo metálico com 4 gavetas un. 2 - TOTAL: R$ 7.147,20 (sete mil, cento e quarenta e sete 



reais e vinte centavos).- Lote 14: 24 caixas de travesseiros 40 cm x 40 cm - 20 un/cx un. 480; 
Armário baixo em madeira com 2 portas un. 5; Armário vertical em madeira com 2 portas com 
armação em ferro un. 1; Mesas em madeira com diversos tipos e tamanhos un. 40; Arquivo de 
aço com 4 gavetas un. 5; Estante em aglomerado na cor branca com 4 portas un. 1; Mesa de 
apoio com 2 portas com chave kg 1; CPU, 2 impressoras e 2 estabilizadores - sucata. kg 10 – 
TOTAL: R$ 3.159,00 (três mil, cento e cinqüenta e nove reais).- Lote 15: 24 Cadeiras para 
Auditório com longarina para 2 lugares forradas em tecido azul un. 24; Assentos removíveis para 
cadeiras de auditório un. 40; 3 Caixas de assento flutuante para aeronaves - 5un/cx un. 15; 
Mesas em madeira un. 2; 4 caixas de tecidos já manufaturados em ternos para tripulação - 10 
Kg/cx kg 40; 45 caixas de talheres plásticos - 2 Kg/cx- sucata Kg 90; 5 caixas de bolsas 
promocionais plásticas na cor azul - 30 un/cx un. 150; Capas em tecido para encosto e assento 
de poltronas - sucata kg 40 – TOTAL: R$ 2.289,50 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e 
cinqüenta centavos).- Lote 16: Caixa com 12 pares de sapato feminino nº 39 na cor azul 
marinho un. 12; 8 caixas de bandejas em alumínio trefilado com furos na base- 20 un. /cx e 1,5 
Kg/um sucata Kg 240; 3 caixas de pegadores de gelo em inox - 2Kg/cx - sem identificação de 
quantidades; por caixa Kg 6; 3 caixas de vasinhos em cerâmica branca com 36 un/cx un. 108; 7 
sacos com sucata plástica - 5Kg/saco kg 35; 6 caixas grandes de roupas para tripulação - 15 
Kg/cx - sucata Kg 90; 18 caixas pequenas de roupas para tripulação - 1,5 Kg/cx - sucata kg 27; 
20 caixas de tampas em papelão - 8 Kg/cx kg 160; 5 caixas com 25 peças de tigela pequenas 
em vidro un. 125; Arquivo de aço com 4 gavetas un. 3; Mesas diversas em madeira un. 10; Mesa 
baixa de apoio em madeira un. 1; Mesas diversas em madeira forradas em fórmica branca un. 3; 
11 monitores diversos - 8kg/un - sucata Kg 88; 2 CPU - sucata Kg 3; 16 caixas de bandeja de 
palha com acrílico - 25 un/cx un. 400; 40 caixas de bandejas pequenas plásticas Atlas na cor 
bege - 25 un/cx un. 1000; Armário vertical com 2 portas em madeira forrada de fórmica branca 
un. 1; 5 pallets com 150 caixas de xícaras plásticas Atlas - 65 un/cx un. 48750; Caixotes em 
madeira un. 35; 3 caixas com tigelas brancas em porcelana - 30 un/cx un. 90; 6 caixas de 
bolsas/malotes plásticos - 50 un/ cx un. 300; 36 caixas com embalagens plásticas com 400 un/cx 
- 2Kg/cx - sucata Kg 72; 2 caixas com tampas plásticas 18 Kg/cx - sucata Kg 36; 50 xícaras de 
porcelana com 2 abas un. 50; 2 caixas em bandejas em alumínio trefilado com furos - 10 un/cx 
un. 20; Pratos em porcelana quadrados (25 cm x 25 cm) un. 25; Módulos metálicos para 
armazenamento de carga com altura de 2m un. 2 – TOTAL: R$ 6.778,45 (seis mil, setecentos e 
setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).- Lote 17: 250 caixas de bandejas Atlas 
pequenas na cor bege com 25 unidades cada un. 6250; Pratos de porcelana decorados un. 700; 
3 rolos de papel para embalagem de cargas com 20 cm de raio e altura de 1,50m kg 555; Malas 
dotadas de rodízios com puxador un. 10; 48 caixas de pimenteiras e saleiros em porcelana 
branca - 60un/cx un. 2880; 10 caixas de baldes de gelo em inox - 6un/cx un. 60; Caixas em fibra 
de vidro com alça un. 8; 5 caixas de embalagens plásticas - 1,0 Kg/cx kg 5; Armários em madeira 
com diferentes estados de conservação un. 9; Mesas diversas un. 12; Mesas de apoio un. 4; 
Máquina de escrever Olivetti em estado desconhecido un. 1; Frigobar pequeno un. 1; Forno 
elétrico un. 1; Máquina de café expresso LATU`S 2005 no estado - self service un. 1; Estante 
tipo Rack, cor laranja para carga pesada com 2 prateleiras e altura de 3m un. 15; 30 caixas de 
tampas de papelão 8Kg/cx Kg 240. Sofá 3 lugares branco em péssimo estado un. 1; Periféricos 
diversos - sucata eletrônica Kg 10; Cantoneiras diversas para racks Kg 15; 6 caixas grandes de 
roupas para a tripulação - 15 Kg/cx Kg 90 – TOTAL: R$ 6.208,25 (seis mil, duzentos e oito reais 
e vinte cinco centavos).- Lote 18: 25 rolos de tecido TERBRIM com 60 m cada para roupas de 
tripulantes m 1500; 2 rolos de tecido TERBRIM com 60 m cada já utilizados estimados 20% m 96 
– TOTAL: R$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais).- Lote 19: 18 pallets com 54 
caixas cada de talheres em inox de diversos modelos e marcas – 25 Kg/cx Kg 24300 – TOTAL: 
R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais).- Lote 20: 21 pallets - incompletos - 54 
caixas cada de talheres em inox de diversas marcas e modelos - 25Kg/ cx Kg 26.000 – TOTAL: 
R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais).- Lote 21: 195 caixas de embalagens de papelão com 
1,5 Kg cada Kg 2925; 25 caixas de papel branco com 15 Kg cada Kg 375; 60 caixas de bandejas 



azuis plásticas pequenas- 25 un/cx un. 300; 27 caixas de talheres plásticos com 3 Kg cada - 
sucata kg 81; 150 caixas de bandejas azuis e na cor cristal grandes com 20 un/cx un. 3000; 9 
caixas de bandejas plásticas bege pequenas - 50 un/cx un. 450 – TOTAL: R$ 2.111,55 (dois mil, 
cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos).- Lote 22: Mesas em madeira de diversos tipos 
un. 9; Armário vertical em madeira com 2 portas un. 8; 30 caixas com sucata de papel- 15 Kg 
cada Kg 450; 30 caixas de embalagens de salada plástica com 2Kg cada kg 60; Placas de 
aglomerado para divisórias un. 8 – TOTAL: R$ 995,50 (novecentos e noventa e cinco reais e 
cinqüenta centavos).- Lote 23: 5 pallets com 30 caixas de papelão - 180 un. com 1,5 Kg cada 
Kg. 270; 18 caixas de travesseiros pesando 1,5 Kg/cx - sem indicação de quantidade Kg. 27; 
Descanso em madeira - 23 cx com 5 unidades cada un. 115; 5 caixas com tecido de propaganda 
(peso caixa: 1,5 kg) kg 7,5; Latas estampadas com propaganda com 100gr cada- sucata kg 60; 
Bandeja plástica marrom un. 35; 30 caixas de tecido com propaganda (peso caixa: 4 kg) kg 120; 
60 caixas de embalagens tipo saladeiras plásticas kg 120; 5 pacotes com bolsas de papel de 
propaganda com 10 un. cada Kg 10; Bandejas em palha un. 130; 5 caixas de sacos em tecido 
Kg 2,5; 180 caixas de bandejas plásticas pequenas com 25 un. / cx un. 4500; Jarras em inox un. 
17; 100 pacotes com embalagens de papel kg 50; 10 Maletas de alumínio pesando 8 Kg un. 10 – 
TOTAL: R$ 1.851,30 (hum mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e trinta centavos).- Lote 24: 
Mesas diversas un. 13; Arquivo metálico com 4 gavetas un. 1; Gaveteiros - mau estado un. 4; 
Armário baixo em madeira un. 1; Armários desmontados em madeira un. 2; Placas em 
aglomerado un. 6; Sucata de papel kg 260; Separador de fila metálico tipo pedestal un. 4; Sucata 
plástica - saladeiras Kg 100; 120 caixas de bandeja azul pequena com 25 un. por caixa un. 4500; 
Armário alto em madeira un. 1 – TOTAL: R$ 1.570,00 (hum mil, quinhentos e setenta reais).- 
Lote 25: 02 servidores HP obsoletos un. 2; Racks para servidores un. 2 – TOTAL: R$ 4.120,00 
(quatro mil, cento e vinte reais).- Lote 26: Cadeiras com encosto alto forradas em courvim bege 
un. 6; Almofadas de assento e encosto de sofá avulsas un. 5; Cinzeiros artesanais em pedra un. 
3; Poltrona em courvim azul para descanso da tripulação un. 2 – TOTAL: R$ 1.240,00 (hum mil, 
duzentos e quarenta reais).- Lote 27: Sofá na cor preta em tecido com 2 lugares un. 1; Poltrona 
em tecido na cor preta un. 1 – TOTAL: R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais).- Lote 28: 
Poltrona na cor vinho un. 1; Cadeira com armação metálica forrada em tecido un. 1; Sofá em 
madeira 3 lugares na cor rosa forrado em tecido un. 1 – TOTAL: R$ 490,00 (quatrocentos e 
noventa reais).- Lote 29: Sofá de 2 lugares forrado em tecido marrom un. 1; Sofá de 2 lugares 
forrado em courvim na cor laranja un. 1; Sofá de 3 lugares em courvim amarelo - mau estado un. 
1 – TOTAL: R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais).- Lote 30: Poltrona em courvim azul 
marinho un. 2 – TOTAL: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).- Lote 31: Sofá de 3 lugares em 
courvim caramelo un. 2; Poltrona em courvim caramelo un. 1; Poltronas pequenas em courvim 
na cor mostarda un. 2 – TOTAL: R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais).- Lote 32: Cadeira 
com armação metálica acolchoada em tecido azul un. 5; Cadeira acolchoada forrada em courvim 
cinza un. 8; Cadeira com apoios com armação metálica, acolchoada em tecido bege. un. 2; 
Cadeira giratória com pés fixos acolchoada em tecido bege un. 2; Mesa redonda em inox 
pequena un. 1; Tapete nacional imitação de persa em tamanho grande un. 1; Abajur em 
porcelana bege com cúpula un. 1; Mesa de centro com base em inox e tampo de vidro un. 1; 
Pedestal com base e ganchos un. 1; Rack na cor preta para apoio de televisor un. 1; Cadeira 
encosto alto giratória com apoios e rodízios un. 1; Cadeira giratória forrada em courvim azul un. 
1; Cadeiras fixas em tecido nas cores preta, verde, bege e caramelo. un. 4 – TOTAL: R$ 
1.880,00 (hum mil, oitocentos e oitenta reais).- Lote 33: Monitores de diversos modelos, marcas 
e tamanhos - sucata eletrônica. Kg 48; Televisores no estado de diversas marcas e tamanhos- 8 
unidades - sucata Kg 80; Estabilizador de voltagem - 4 unidades - sucata Kg 12; Lap Tops 
obsoletos e mau estado - sucata kg 12 0; Impressora matricial Epson FX 210 em mau estado un. 
1; Vídeo Cassete, 5 teclados, 1 telefone, 1 calculadora de mesa, 1 datashow - sucata. kg 4; CPU 
diversas- sucata kg 15; Armário branco de 2 portas un. 1; Estante em madeira com fórmica un. 2; 
Placas de madeira aglomerada para divisórias un. 3 – TOTAL: R$ 215,00 (duzentos e quinze 
reais).- Lote 34: Estação de trabalho com 4 baias un. 1; Cadeira giratória com rodízios na cor 



azul em estado regular un. 4; Quadro branco un. 1 – TOTAL: R$ 300,00 (trezentos reais).- Lote 
35: Taças de prata un. 38 – TOTAL: R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais); Lote 36: Garrafas 
térmicas un. 2; Balde de gelo em prata un. 1; Jarra de suco grande em inox un. 5; Balde de gelo 
em inox grande un. 3; Bandeja em inox un. 1; Bule pequeno com tampa em inox un. 4; Balde de 
gelo pequeno un. 4; Bule pequeno un. 2; Saladeira em prata un. 3; Molheira em prata un. 2; 
Aquecedor elétrico para bebidas un. 2 – TOTAL: R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco 
reais).- Lote 37: Armário vertical 2 portas em madeira com chaves - bom estado un. 1; Sofá 2 
lugares em tecido marrom em estado regular un. 1; Posters decorativos un. 2; Gaveteiro com 4 
gavetas un. 1; Calculadora de mesa un. 1; Armário em madeira baixo sem chaves e bom estado 
com 6 portas un. 1; Quadro informativo de horários mundiais com 4 relógios un. 1 – TOTAL: R$ 
460,00 (quatrocentos e sessenta reais).- Lote 38: Armário com portas de correr em madeira un. 
2; Estante livreiro com 4 prateleiras un. 1; Poltrona reclinável em courvim bege un. 2; Mesa de 
centro quadrada em madeira un. 1; Quadro Flip Chart em madeira un. 1 – TOTAL: R$ 640,00 
(seiscentos e quarenta reais).- Lote 39: Gaveteiro em fórmica branca com 3 gavetas un. 3; Mesa 
escrivaninha com tampo de vidro un. 1; 08 estabilizadores, 50 teclados, 07 impressoras, 07 CPU 
- sucata Kg 60; 33 monitores – sucata Kg 264; Estação de trabalho com 6 baias un. 1; Cafeteiras 
elétricas em mau estado un. 2; Mesa de centro retangular com estrutura metálica e tampo de 
vidro un. 1; Base de ferro para mesa de centro un. 2 – TOTAL: R$ 590,40 (quinhentos e noventa 
reais e quarenta centavos).- Lote 40: Escrivaninha em madeira com 06 gavetas un. 1; Gaveteiro 
com 5 gavetas un. 1; 6 poltronas em courvim e base em madeira compondo sofá modular un. 6 – 
TOTAL: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).- Lote 41: Peças de divisórias em aglomerado 
de diversos tamanhos un. 11; Retro Projetor - 02 unidades em mau estado un. 2; Sofá 02 lugares 
em courvim azul un. 1; Cadeira tipo poltrona sem apoios em tecido azul un. 1; Poltrona em 
courvim bege un. 1; Mapoteca metálica sem apoio rolante un. 2; Monitores diversos - 06 
unidades - sucata eletrônica kg 48; Armário baixo em fórmica branca un. 2; 02 Impressoras, 01 
fax, 06 teclados, 04 estabilizadores - sucata eletrônica. Kg 20; Datador numerador em mau 
estado un. 1; Marcador de ponto - 10 unidades em mau estado - sucata Kg 90; Rack para 
informática un. 1; Furadeira de bancada Masch-NE alemã un. 1; Quadro Flip chart em madeira 
un. 1; No Break 60 KVA sem baterias - impossível de verificação de estado un. 1; Stand de 
atendimento com mesa e balcão un. 1; Mesa em fórmica branca un. 1; Serra elétrica circular de 
bancada em mau estado un. 1; Impressora de etiquetas para bagagem un. 4; Bobina de papel 
para embalagem de cargas - sucata kg 350 – TOTAL: R$ 14.082,80 (quatorze mil, oitenta e dois 
reais e oitenta centavos). – NOTA: Ficam os interessados cientes da existência do Agravo em 
Recurso Especial – Ag.REsp 61051, perante o Superior Tribunal de Justiça, interposto por 
FUNDAÇÃO RUBEN BERTA e Outros. CONDIÇÕES GERAIS DA ALIENAÇÃO:  A) Os bens 
objeto da alienação estarão livres de qualquer ônus e os créditos deverão ser habilitados nos 
autos da falência e suportados com as forças das Massas, não havendo sucessão do(s) 
arrematante(s) nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da 
legislação do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em conformidade com o 
disposto no art. 141, inciso II da Lei nº 11.101/2005; B) Todos os veículos e bens móveis, serão 
alienados mediante as condições ora elencadas e no estado em que se encontram. Não sendo 
aceitas reclamações e desistências posteriores a arrematação; C) Cientes(s) o(s) arrematante(s) 
que, obrigatoriamente, contarão com o prazo de 30(trinta) dias corrido, contados da 
homologação da arrematação e da expedição da ordem de entrega dos veículos e bens móveis, 
para retirá-las do local em que se encontram, sob pena de arcar(em) com multa diária, a ser 
fixada pelo Juízo, caso não sejam retiradas no prazo ora estabelecido. D) Todas as penhoras e 
gravames incidentes sobre os bens alienados serão baixados pelo Juízo Universal, entretanto os 
eventuais emolumentos, custas e taxas exigidas para as respectivas baixas dos gravames 
correrão por conta do(s) respectivo(s) arrematante(s); E) Será apregoada a alienação a quem o 
maior lance oferecer acima da avaliação e, não havendo licitantes, reabrir-se-á em seguida o 
pregão para a venda pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor da avaliação, 
não sendo aceitos lances que se constituam preço vil. F) Fica garantido que, após as 



arrematações dos bens, com a comprovação do depósito do valor do lance vencedor em conta 
do Juízo, após decididas as eventuais impugnações e recursos pendentes, caso sejam julgados 
improcedentes, será ordenada a entrega dos bens ao(s) arrematante(s), porém as despesas 
decorrentes do ato de entrega correrão por sua conta; G) A arrematação será à vista ou a prazo 
de até quinze dias, mediante caução, acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão dos 
Leiloeiros, 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) e de custas cartorárias de 1% (um por cento) até o limite máximo permitido de 
R$ 273,02 (duzentos e setenta e três reais e dois centavos). Desde já, ficam cientes os 
interessados de que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido importará na perda 
da caução, voltando os bens a novo leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso. 
Assim, para conhecimento geral é expedido o presente edital, que será publicado e afixado no 
local de costume na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos dez dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e doze.- Eu, Márcio Rodrigues Soares, Responsável 
pelo Expediente, matr. 01/29309, mandei digitar e subscrevo. Ass: DRA. MARCIA CUNHA 
SILVA ARAÚJO DE CARVALHO, Juíza de Direito. 


