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EDITAL DE LEILÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Falido (Passivo):

1094025-28.2013.8.26.0100
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Duraveis Equipamentos de Seguranca LTDA
Duráveis Equipamentos de Segurança Ltda

EDITAL - LEILÃO DOS BENS ABAIXO DESCRITOS, CONHECIMENTO DE
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU DURÁVEIS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, expedido nos autos da falência de
DURÁVEIS

EQUIPAMENTOS

DE

SEGURANÇA

LTDA,

PROCESSO

Nº

1094025-28.2013.8.26.0100

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo processam-se os autos da Falência da empresa Duráveis Equipamentos de
Seguranca LTDA - Processo nº 1094025-28.2013.8.26.0100 e que foi designada a venda do(s)
bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:

DO(S) IMÓVEL(IS) E DO(S) BEM(NS)

O(s) imóvel(is) e o(s) bem(s) será(ão) vendido(s) em

caráter "AD CORPUS" e no estado em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s)
imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal. www.superbidjudicial.com.br.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) e o(s) bens móvel(is)
a ser(em) apregoado(s). As visitas, quando autorizadas, deverão ser agendadas via e-mail
visitacao@superbidjudicial.com.br.

DO LEILÃO

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal

www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 18/09/2018, a partir das 13:30 horas,
encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 20/09/2018, às 13:30 horas.
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Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(s) no 1º pregão, o leilão
seguir-se-á sem interrupção até às 13:30 horas do dia 11/10/2018 - 2º pregão.

DO CONDUTOR DA PRAÇA

A praça será conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a).

Renato Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP
sob o nº 654.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) IMÓVEL(IS) E MÓVEL(IS) No primeiro pregão, o
valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) e do(s) móvel(is) apregoado(s) será de 60% do valor
da avaliação judicial.

No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) e do(s) móvel(is)
corresponderá a 30% (trinta por cento) do valor da avaliação judicial.

DOS LANCES

Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal

www.superbidjudicial.com.br.

DOS DÉBITOS: O(s) imóvel(is) e o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s) sem quaisquer ônus, sejam
débitos condominiais, de água, luz, gás, taxas, multas e Imposto Predial Territorial Urbano
IPTU, no caso do imóvel, e não havendo sucessão dos arrematantes nas obrigações do devedor,
no caso dos bens móveis (“aquisição originária”), exceto se o arrematante for:

1.

sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;

2.

parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido
ou de sócio da sociedade falida, ou

3.

identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da
Lei nº 11.101/2.005)

DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is) e do(s) bem(s).

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
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nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões
alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas.

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) imóvel(is) e do(s)
bem(ns) arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça,
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, a ser obtida na seção 'Minha
Conta', do Portal Superbid Judicial, sob pena de se desfazer a arrematação.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 24
(vinte e quatro) horas a contar do encerramento da praça, através de boleto bancário ou TEF Transferência Eletrônica de Fundos (TEF somente para correntistas do Banco Itaú), conforme
indicado na seção 'Minha Conta', do Portal Superbid Judicial.
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos
ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) imóvel(is) e do(s) móvel(is) arrematado(s) e
à comissão, deduzidas as despesas incorridas.

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005 e, no que couber, o Código
de Processo Civil, o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas
pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro
Oficial, o caput do artigo 335, do Código Penal e o Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro
de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.superbidjudicial.com.br.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos
patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do
artigo 887, do novo Código de Processo Civil.

RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS)

Lote 1.1 - Imóvel galpão e dependências, composto pelas 14 matrículas, do CRI de Extrema/MG,
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a seguir:
-Imóvel matrícula n° 10.424, do SRI de Extrema/MG: uma área correspondente a parte da Rua 12
do Loteamento Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, nesta comarca, possuindo área de
564,37m² (quinhentos e sessenta e quatro metros quadrados e trinta e sete centímetros quadrados),
forma geométrica irregular, com início no vértice V2, e seguindo até o vértice V3, espaço igual a
dez metros lineares (10,00m), virada ortogonal à esquerda, divisando inicialmente com o Lote 5
da Quadra B em quatorze metros e noventa e dois centímetros (14,92m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 3 da Quadra B em dez metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 2 da Quadra B em dez metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 1 da Quadra B em dezenove metros e quarenta e quatro centímetros
(19,44m), alcançando o vértice V7; deflexão oblíqua à esquerda, seguindo até o vértice V8,
espaço igual a vinte e sete metros e trinta e oito centímetros (27,38m), e divisas com a Rua 7 do
mesmo Loteamento Jardim Bom Jesus; deflexão também à esquerda, divisando inicialmente com
o Lote 1 da Quadra A em nove metros e trinta e três centímetros (9,33m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 2 da Quadra A em de metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 3 da Quadra A em de metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 4 da Quadra A em de metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 5 da Quadra A em de metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 6 da Quadra A em de metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 7 da Quadra A em de metros (10,00m); ainda mesma direção e
sentido e divisas com o Lote 8 da Quadra A em de metros (10,00m), chegando ao vértice inicial
V2, onde é iniciada e findada as divisas de parte da Rua 12.
-Imóvel matrícula n° 7.870, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 01, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 9,33m (nove metros e trinta e três
centímetros), segue do ponto 02 para o ponto 03, medindo 6,46m (seis metros e quarenta e seis
centímetros), confrontando com a Rua 7, segue do ponto 04 para o ponto 05, medindo 10,00m
(dez metros), confrontando com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 05 para o
ponto 01, medindo 25,53m (vinte e cinco metros e cinquenta e três centímetros), confrontando
com o Lote 2, encerrando uma área de 361,63m2 (trezentos e sessenta e um metros quadrados e
sessenta e três centímetros quadrados).
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-Imóvel matrícula n° 7.871, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 02, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 25,53m (vinte e cinco metros e cinquenta e três centímetros), confrontando
com o Lote 1, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 10,00m (dez metros), confrontando
com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 04 ponto 01, medindo 25,57m (vinte
e cinco metros e cinquenta e sete centímetros), confrontando com o Lote 3, encerrando uma área
de 255,58m2 (duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados e cinquenta e oito centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.872, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 03, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 25,57m (vinte e cinco metros e cinquenta e sete centímetros), confrontando
com o Lote 2, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 10,00m (dez metros), confrontando
com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo 25,61m
(vinte e cinco metros e sessenta e um centímetros), confrontando com o Lote 4, encerrando uma
área de 255,98m2 (duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados e noventa e oito centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.873, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 04, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 25,61m (vinte e cinco metros e sessenta e um centímetros), confrontando
com o Lote 3, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 10,00m (dez metros), confrontando
com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo 25,65m
(vinte e cinco metros e sessenta e cinco centímetros), confrontando com o Lote 5, encerrando uma
área de 256,38m2 (duzentos e cinquenta e seis metros quadrados e trinta e oito centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.874, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 05, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
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comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 25,65m (vinte e cinco metros e sessenta e cinco centímetros), confrontando
com o Lote 4, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 10,00m (dez metros), confrontando
com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo 25,69m
(vinte e cinco metros e sessenta e nove centímetros), confrontando com o Lote 6, encerrando uma
área de 256,78m2 (duzentos e cinquenta e seis metros quadrados e setenta e oito centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.875, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 06, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 25,69m (vinte e cinco metros e sessenta e nove centímetros), confrontando
com o Lote 5, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 10,00m (dez metros), confrontando
com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo 25,73m
(vinte e cinco metros e setenta e três centímetros), confrontando com o Lote 7, encerrando uma
área de 257,18m2 (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados e dezoito centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.876, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 07, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 25,73m (vinte e cinco metros e setenta e três centímetros), confrontando
com o Lote 6, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 10,00m (dez metros), confrontando
com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo 25,77m
(vinte e cinco metros e setenta e sete centímetros), confrontando com o Lote 8, encerrando uma
área de 257,58m2 (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados e cinquenta e oito centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.877, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 08, da Quadra
A, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
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o ponto 03, medindo 25,77m (vinte e cinco metros e setenta e sete centímetros), confrontando
com o Lote 7, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 10,00m (dez metros), confrontando
com Sucessores de José Leonardi Sobrinho, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo 25,81m
(vinte e cinco metros e oitenta e um centímetros), confrontando com o Lote 9, encerrando uma
área de 257,98m2 (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados e noventa e oito centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.895, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 01, da Quadra
B, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 7 para o lote, para o ponto 02 medindo 24,02m (vinte e quatro metros e dois
centímetros), segue do ponto 02 para o ponto 03, medindo 7,31m (sete metros e trinta e um
centímetros), confrontando com a Rua 7 e a Rua 12, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo
19,44m (dezenove metros e quarenta e quatro centímetros), confrontando com a Rua 12, segue do
ponto 04 para o ponto 01, medindo 17,13m (dezessete metros e treze centímetros), confrontando
com o Lote 2, encerrando uma área de 236,26m2 (duzentos e trinta e seis metros quadrados e
vinte e seis centímetros quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.896, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 02, da Quadra
B, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 22,90m (vinte e dois metros e noventa centímetros), confrontando com o
Lote 3, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 11,56m (onze metros e cinquenta e seis
centímetros), confrontando com a Rua 7, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo 17,13m
(dezessete metros e treze centímetros), confrontando com o Lote 1, encerrando uma área de
200,17m2 (duzentos metros quadrados e dezessete centímetros quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.897, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 03, da Quadra
B, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 10,00m (dez metros), segue do ponto 02 para
o ponto 03, medindo 28,69m (vinte e oito metros e sessenta e nove centímetros), confrontando
com os Lotes 5 e 4, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 11,61m (onze metros e sessenta
e um centímetros), confrontando com a Rua 7, segue do ponto 04 para o ponto 01, medindo
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22,90m (vinte e dois metros e noventa centímetros), confrontando com o Lote 2, encerrando uma
área de 257,96m2 (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados e noventa e seis centímetros
quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.898, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 04, da Quadra
B, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 11 para o lote, para o ponto 02 medindo 5,95m (cinco metros e noventa e cinco
centímetros), segue do ponto 02 para o ponto 03, medindo 17,31m (dezessete metros e trinta e um
centímetros), confrontando com a Rua 7, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 8,40m (oito
metros e quarenta centímetros), confrontando com o Lote 3, segue do ponto 04 para o ponto 05,
medindo 14,92m (quatorze metros e noventa e dois centímetros), confrontando com o Lote 5,
segue do ponto 05 para o ponto 01, medindo 23,18m (vinte e três metros e dezoito centímetros),
confrontando com o Lote 6, encerrando uma área de 278,33m2 (duzentos e setenta e oito metros
quadrados e trinta e três centímetros quadrados).
-Imóvel matrícula n° 7.899, do CRI de Extrema/MG: Um Lote de Terra, sob o n° 05, da Quadra
B, do Loteamento denominado Jardim Bom Jesus, situado na cidade de Toledo, MG, desta
comarca, com a seguinte descrição: inicia no ponto 01 e segue da esquerda para a direita de quem
olha da Rua 12 para o lote, para o ponto 02 medindo 14,92m (quatorze metros e noventa e dois
centímetros), segue do ponto 02 para o ponto 03, medindo 20,42m (vinte metros e quarenta e dois
centímetros), confrontando com o Lote 7, segue do ponto 03 para o ponto 04, medindo 14,92m
(quatorze metros e noventa e dois centímetros), confrontando com o Lote 4, segue do ponto 04
para o ponto 01, medindo 20,29m (vinte metros e vinte e nove centímetros), confrontando com o
Lote 3, encerrando uma área de 303,82m2 (trezentos e três metros quadrados e oitenta e dois
centímetros quadrados). Ônus e gravames: Segundo matrículas atualizadas, constam nas AV.6
Arrecadação nestes autos em todas as matrículas. Valor da Avaliação: R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) em fevereiro de 2016. Valor da Avaliação atualizado: R$ 4.275.471,52
(quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e
cinquenta e dois centavos) atualizados até dezembro de 2017, segundo a tabela oficial
aplicável nos cálculos judiciais do TJSP.

Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG. Lote 1.2 - Automóvel marca
Volkswagen,

modelo

Passat

V6,

ano/mod.

1998/1999,

placa

CRN

6688,

Chassi
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WVWGC63B6WE454299, Renavam 717240614. Ônus e gravames: Sobre o veículo recai
Bloqueio Judicial de Circulação oriundo dos autos da presente Ação; Veículo com Bloqueio
Judicial de Transferência perante a 2ª Vara Cível do Ipiranga/SP nos autos do processo
10009134720148260010. Valor da Avaliação: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos
reais) em abril de 2014. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.3 - Máquinas e equipamentos: -Balança industrial. Valor da Avaliação: R$ 490,00
(quatrocentos e noventa reais) em maio de 2017. -2 Carrinho de almoxarifado grande. Valor da
Avaliação Total: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em maio de 2017. -3 Carrinho de
almoxarifado pequeno. Valor da Avaliação Total: R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)
em maio de 2017. -4 Cegonha. Valor da Avaliação Total: R$ 1.791,07 (mil setecentos e noventa e
um reais e sete centavos) em maio de 2017. -Compressor de Ar, marca Tecn Air. Valor da
Avaliação: R$ 2.132,28 (dois mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) em maio de
2017. -Esmeril. Valor da Avaliação: R$ 335,83 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e três
centavos) em maio de 2017. -Lixadeira de Correia. Valor da Avaliação: R$ 479,00 (quatrocentos
e setenta e nove reais) em maio de 2017. -Lixadeira Elétrica. Valor da Avaliação: R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais) em maio de 2017. -Furadeira de Bancada. Valor da Avaliação: R$
439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em maio de 2017. -Tesoura Elétrica. Valor da
Avaliação: R$ 671,65 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) em maio de
2017. -Ventilador Industrial de Piso, marca Coppus. Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 9.690,73 (nove mil seiscentos e noventa
reais e setenta e três centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom
Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.4 - 2 Balancim de Corte para raspa. Valor da Avaliação: R$ 8.141,42 (oito mil, cento e
quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete,
s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.5 - Estufa de Conformação de Lentes. Valor da Avaliação: R$ 3.573,90 (três mil,
quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos) em maio de 2017. Local do bem: R.
Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.
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Lote 1.6 - Termogravadora. Valor da Avaliação: R$ 4.627,10 (quatro mil, seiscentos e vinte e
sete reais e dez centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus,
Toledo/MG.

Lote 1.7 - Transformador 300 KVA. Valor da Avaliação: R$ 10.816,59 (dez mil, oitocentos e
dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°,
Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.8 - 150 Molde de luvas. Valor da Avaliação: R$ 5.652,37 (cinco mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°,
Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.9 - 7 Quadro Elétrico de Acionamento de Linha de Produção. Valor da Avaliação Total:
R$ 18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete,
s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.10 - Quadro Elétrico de Comando e Distribuição. Valor da Avaliação: R$ 13.402,81
(treze mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos) em maio de 2017. Local do
bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.11 - 5 Quadro Elétrico pequeno. Valor da Avaliação Total: R$ 2.175,00 (dois mil e
cento e setenta e cinco reais) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus,
Toledo/MG.

Lote 1.12 - 8 Máquina de Costura, marca Rimoldi. Valor da Avaliação Total: R$ 8.141,42 (oito
mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) em maio de 2017. Local do bem:
R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.13 - 17 Máquina de Costura correntinha, marca Princess Elize. Valor da Avaliação Total:
R$ 17.300,52 (dezessete mil, trezentos reais e cinquenta e dois centavos) em maio de 2017.
Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.
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Lote 1.14 - 33 Máquina de Costura esquerda, marca Seiko. Valor da Avaliação Total: R$
33.583,37 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) em maio
de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.15 - 42 Máquina de Costura esquerda, marca Seiko. Valor da Avaliação Total: R$
47.015,64 (quarenta e sete mil, quinze reais e sessenta e quatro centavos) em maio de 2017.
Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.16 - 21 Máquina de malharia para fazer punho. Valor da Avaliação Total: R$ 25.645,48
(vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) em maio de
2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.17 - Máquinas e equipamentos: -Máquina de Costura com viés. Valor da Avaliação: R$
1.119,42 (mil, cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos) em maio de 2017. -2 Máquina
de Costura esquerda, marca Adler. Valor da Avaliação Total: R$ 2.238,84 (dois mil, duzentos e
trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em maio de 2017. -Máquina de Costura reta, marca
PfaffSinger. Valor da Avaliação: R$ 1.017,68 (mil e dezessete reais e sessenta e oito centavos)
em maio de 2017. -Máquina de Costura Overlock. Valor da Avaliação: R$ 1.017,68 (mil e
dezessete reais e sessenta e oito centavos) em maio de 2017. -Máquina de Costura reta. Valor da
Avaliação: R$ 1.017,68 (mil e dezessete reais e sessenta e oito centavos) em maio de 2017. -2
Maquina de Costura reta duas agulhas. Valor da Avaliação Total: R$ 2.686,61 (dois mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) em maio de 2017. -Máquina de Costura
reta uma agulha. Valor da Avaliação: R$ 1.119,42 (mil cento e dezenove reais e quarenta e dois
centavos) em maio de 2017. -Máquina de Virar Dedos. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) em maio de 2017. -Máquina de Virar Luvas. Valor da Avaliação: R$ 600,00
(seiscentos reais) em maio de 2017. -2 Politriz. Valor da Avaliação Total: R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais) em maio de 2017. -2 Pregador de Botão. Valor da Avaliação Total: R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 12.647,33 (doze mil,
seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) em maio de 2017. Local do bem: R.
Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.18 - Móveis e utensílios: -Armário de Aço com 48 portas. Valor da Avaliação: R$
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1.301,00 (mil e trezentos e um reais) em maio de 2017. -2 Armário de Aço com 60 portas. Valor
da Avaliação Total: R$ 2.844,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) em maio de 2017.
-2 Armário de Aço 02 portas. Valor da Avaliação Total: R$ 622,00 (seiscentos e sessenta e dois
reais) em maio de 2017. -4 Armário de Aço com 4 gavetas. Valor da Avaliação Total: R$ 995,92
(novecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) em maio de 2017. -2 Armário de
parede com 03 portas. Valor da Avaliação Total: R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) em maio
de 2017. -Armário de parede com 04 portas. Valor da Avaliação: R$ 238,00 (duzentos e trinta e
oito reais) em maio de 2017. -Armário de Vidro para Enfermaria. Valor da Avaliação: R$ 69,00
(sessenta e nove reais) em maio de 2017. -Bancada grande. Valor da Avaliação: R$ 638,00
(seiscentos e trinta e oito reais) em maio de 2017. -Bancada pequena. Valor da Avaliação: R$
577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em maio de 2017. -3 Gaveteiro de Rodinhas. Valor da
Avaliação Total: R$ 1.197,00 (mil, cento e noventa e sete reais) em maio de 2017. Valor da
Avaliação Total: R$ 8.799,92 (oito mil, setecentos e noventa nove reais e noventa e dois
centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.19 - Móveis e utensílios: -10 Armário de Madeira com 02 portas marrom. Valor da
Avaliação Total: R$ 4.340,77 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) em
maio de 2017. -4 Armário de Madeira grande com 02 portas. Valor da Avaliação Total: R$
3.356,54 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) em maio de
2017. -13 Armários de madeira pequeno com porta. Valor da Avaliação Total: R$ 4.342,00
(quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais) em maio de 2017. Valor da Avaliação Total: R$
12.039,31 (doze mil e trinta e nove reais e trinta e um reais) em maio de 2017. Local do bem:
R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.20 - 135 Cadeira Estofada e Cadeira de Ferro. Valor da Avaliação: R$ 44.965,91
(quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) em
maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.21 -18 Divisória-Vidro. Valor da Avaliação Total: R$ 2.771,53 (dois mil, setecentos e
setenta e um reais e cinquenta e três centavos) em maio de 2017. -8 Divisória-Vidro. Valor da
Avaliação Total: R$ 825,56 (oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em maio
de 2017. -2 Divisória-Vidro Alto. Valor da Avaliação Total: R$ 376,75 (trezentos e setenta e seis
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reais e setenta e cinco centavos) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 3.973,84 (três
mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) em maio de 2017. Local do
bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.22 - Móveis e utensílios: -Mesa de Corte. Valor da Avaliação: R$ 299,00 (duzentos e
noventa e nove reais) em maio de 2017. -Mesa para Impressora. Valor da Avaliação: R$ 113,00
(cento e treze reais) em maio de 2017. -40 Mesa de escritório com gaveta. Valor da Avaliação
Total: R$ 7.960,80 (sete mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos) em maio de 2017. -2
Mesa de vidro pequena. Valor da Avaliação Total: R$ 621,62 (seiscentos vinte e um reais e
sessenta e dois centavos) em maio de 2017. -Mesa de vidro média. Valor da Avaliação: R$ 398,96
(trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) em maio de 2017. -Mesa de madeira
com mesa de vidro acoplada. Valor da Avaliação: R$ 509,83 (quinhentos e nove reais e oitenta e
três centavos) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 9.903,21 (nove mil, novecentos
e três reais e vinte e um centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom
Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.23 - Móveis e utensílios: -2 Bebedouro. Valor da Avaliação Total: R$ 500,00 (quinhentos
reais) em maio de 2017. -2 Botijão de gás grande. Valor da Avaliação Total: R$ 278,00 (duzentos
e setenta e oito reais) em maio de 2017. -Botijão de gás pequeno. Valor da Avaliação: R$ 40,00
(quarenta reais) em maio de 2017. -43 Calha. Valor da Avaliação Total: R$ 1.197,39 (mil, cento e
noventa e sete reais e trinta e nove centavos) em maio de 2017. -Central de Alarme Brisa 4 Plus,
marca JFS. Valor da Avaliação: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em maio de 2017. -Escada
de Madeira. Valor da Avaliação: R$ 110,00 (cento e dez reais) em maio de 2017. -Fogão de 04
bocas, marca Dako. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em maio de 2017. Fogão de 04 bocas, marca Mueller. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em
maio de 2017. -Gabinete com pia e gavetas pequeno. Valor da Avaliação: R$ 280,00 (duzentos e
oitenta reais) em maio de 2017. -Geladeira, marca Eletrolux. Valor da Avaliação: R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) em maio de 2017. -Geladeira, marca Consul. Valor da Avaliação:
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em maio de 2017. -3 Interface Celular. Valor da
Avaliação Total: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em maio de 2017. -3 Interfone. Valor
da Avaliação Total: R$ 117,00 (cento e dezessete) em maio de 2017. -4 Lixeira Seletiva
Sustentável. Valor da Avaliação Total: R$ 1.556,00 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais) em
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maio de 2017. -20 Lixeira Tipo Cesta Metálica. Valor da Avaliação Total: R$ 320,00 (trezentos e
vinte reais) em maio de 2017. -Lousa Verde. Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais) em maio
de 2017. -18 Luminária. Valor da Avaliação Total: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em
maio de 2017. -10 Luminária quadrada com refletor. Valor da Avaliação Total: R$ 200,00
(duzentos reais) em maio de 2017. -Luz de Emergência. Valor da Avaliação: R$ 49,14 (quarenta e
nove reais e quatorze centavos) em maio de 2017. -Maca Fixa. Valor da Avaliação: R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) em maio de 2017. -2 Marmiteiro elétrico com 02 prateleiras. Valor
da Avaliação Total: R$ 1.278,00 (mil, duzentos e setenta e oito reais) em maio de 2017. Marmiteiro elétrico com 04 prateleiras. Valor da Avaliação: R$ 1.099,00 (mil cento e noventa e
nove reais) em maio de 2017. -6 Porta Cartão de Ponto. Valor da Avaliação Total: R$ 210,00
(duzentos e dez reais) em maio de 2017. -Porta Rolo de Papel Grande. Valor da Avaliação: R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) em maio de 2017. -Relógio de Ponto, marca Dimep. Valor da
Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em maio de 2017. -Relógio de Ponto, marca Rod
Bel. Valor da Avaliação: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em maio de 2017. -16 Ventilador de
parede pequeno. Valor da Avaliação Total: R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais) em
maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 11.758,53 (onze mil, setecentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta e três centavos) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom
Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.24 - Computadores: -2 Dispensador de Etiqueta Adesiva. Valor da Avaliação Total: R$
2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais) em maio de 2017. -Impressora de Etiquetas com
Código de Barras. Valor da Avaliação: R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em maio de
2017. -2 Nobreak. Valor da Avaliação Total: R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em
maio de 2017. -35 Porta CPU. Valor da Avaliação Total: R$ 1.015,00 (mil e quinze reais) em
maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 5.419,00 (cinco mil, quatrocentos e dezenove
reais) em maio de 2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.25 - Computadores: -Conjunto Informática, marca Maq City (parte). Valor Total da
Avaliação: R$ 17.581,77 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete
centavos) em maio de 2017. Local do bem: Parte do bem se encontra na R. Atibaia, 424, fundos,
Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP e outra parte se encontra na R. Sete, s/n°, Bairro Bom
Jesus, Toledo/MG.
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Lote 1.26 - Estoque (marca Mercedes Bens): -29 Pçs Avental de Algodão, feminino, cor cinza
claro, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 275,50 (duzentos e setenta e cinco
reais e cinquenta centavos) em maio de 2017. -124 Pçs Avental de Algodão, feminino, cor branco,
logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 1.178,00 (mil cento e setenta e oito reais)
em maio de 2017. -67 Pçs Blusa de Lã, masculina, cor preto, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais) em maio de 2017. -655 Pçs Blusa de
Moleton, masculina, cor preto, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 9.825,00
(nove mil oitocentos e vinte e cinco reais) em maio de 2017. -251 Pçs Blusão de Lona Leve,
masculino, cor cinza, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 4.141,50 (quatro
mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos) em maio de 2017. -58 Pçs Blusão de Lona
Leve, masculino, cor bege, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 957,00
(novecentos e cinquenta e sete reais) em maio de 2017. -8 Pçs Blusão de Segurança c/refletivo,
masculino, cor azul, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 300,00 (trezentos
reais) em maio de 2017. -25 Pçs Calça de Sarja, masculina, cor preto, logotipo Mercedes Benz.
Valor da Avaliação Total: R$ 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em
maio de 2017. -178 Pçs Calça Jeans, feminina, cor azul escuro, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 5.073,00 (cinco mil e setenta e três reais) em maio de 2017. -1.209 Pçs Calça
Jeans, masculina, cor azul escuro, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$
34.456,50 (trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) em
maio de 2017. -123 Pçs Calça Plástica de Chuva, masculina, cor azul, logotipo Mercedes Benz.
Valor da Avaliação Total: R$ 2.214,00 (dois mil, duzentos e quatorze reais) em maio de 2017. -18
Pçs Calça Plástica Tyver Branca, masculina, cor branco, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) em maio de 2017. -456 Pçs Calça
Social, masculina, cor preto, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 8.892,00
(oito mil, oitocentos e noventa e dois reais) em maio de 2017. -146 Pçs Camisa de Algodão
Manga Curta, masculina, cor azul, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$
2.409,00 (dois mil, quatrocentos e nove reais) em maio de 2017. -85 Pçs Camisa de Algodão
Manga Curta, masculina, cor bege, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$
1.402,50 (mil quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) em maio de 2017. -367 Pçc Camisa
de Algodão Manga Curta, masculina, cor cinza, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação
Total: R$ 6.055,50 (seis mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) em maio de 2017. -47
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Pçs Camisa de Algodão Manga Curta, masculina, cor cinza/azul, logotipo Mercedes Benz. Valor
da Avaliação Total: R$ 775,50 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) em maio
de 2017. -112 Pçs Camisa de Algodão Manga Longa, masculina, cor azul, logotipo Mercedes
Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais) em maio de
2017. -309 Pçs Camisa de Algodão Manga Longa, masculina, cor cinza, logotipo Mercedes Benz.
Valor da Avaliação Total: R$ 5.098,50 (cinco mil, noventa e oito reais e cinquenta centavos) em
maio de 2017. -38 Pçs Camisa de Algodão Manga Longa, masculina, cor cinza/azul, logotipo
Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais) em maio de
2017. -538 Pçs Camisa de Brim, masculina, cor cinza, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 8.877,00 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais) em maio de 2017. -1.399
Pçs Camisa Polo Manga Curta, masculina, cor cinza, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 20.985,00 (vinte mil, novecentos e oitenta e cinco reais) em maio de 2017.
-638 Pçs Capa Plástica de Chuva, masculina, cor azul, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 10.527,00 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais) em maio de 2017. -3 Pçs
Capuz Aluminizado, masculina, cor preto, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais) em maio de 2017. -120 Pçs Cinturão set. de eletricista de
atanado, masculino, cor marrom, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais) em maio de 2017. -34 Pçs. Colete Lombar com suspensório,
masculino/feminino, cor preto, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 1.904,00
(mil novecentos e quatro reais) em maio de 2017. -54 Pçs. Jaleco de Algodão, masculino, cor azul
e bege, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove
reais) em maio de 2017. -257 Pçs Jaleco de Algodão, masculino, cor bege, logotipo Mercedes
Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 3.469,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e
cinquenta centavos) em maio de 2017. -80 Pçs Jaleco de Algodão, masculino, cor branco,
logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) em maio de
2017. -239 Pçs Jaleo de Algodão, masculino, cor cinza, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 3.226,50 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) em
maio de 2017. -334 Pçs Jaqueta de Tecido, masculino, cor preto, logotipo Mercedes Benz. Valor
da Avaliação Total: R$ 5.511,00 (cinco mil, quinhentos e onze reais) em maio de 2017. -1.600
Pçs Lente de Policarbonato para Óculos segurança, masculino/feminino, incolor, logotipo
Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) em maio
de 2017. -9 Pçs Macacão de Plástico, masculino, cor branco, logotipo Mercedes Benz. Valor da
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Avaliação Total: R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) em maio de 2017.
-1 Pçs Macacão de Plástico Tyver, masculino, cor branco, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) em maio de 2017. -20 Pçs
Mangote de Algodão Lona, masculino/feminino, crú, logotipo Mercedes Benz. Valor da
Avaliação Total: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em maio de 2017. -17 Pçs Pad Mouse,
masculino/feminino, cor preto, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 85,00
(oitenta e cinco reais) em maio de 2017. -1.590 Pçs Par de Luva de Poliéster, masculino/feminino,
cor azul, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos
e vinte reais) em maio de 2017. -326 Pçs Par de meia, masculina, cor cinza, logotipo Mercedes
Benz. Valor da Avaliação Total: R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais) em maio de 2017.
-169 Pçs Par de Meia de Algodão Grossa, masculina, cor cinza, logotipo Mercedes Benz. Valor
da Avaliação Total: R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) em maio de 2017. -150 Pçs Par de
Palmilha, masculino/feminino, cor preto/cinza, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação
Total: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em maio de 2017. -381 Pçs Protetor Auditivo
Sensgard, masculino/feminino, cores diversas, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação
Total: R$ 3.048,00 (três mil e quarenta e oito reais) em maio de 2017. -10 Pçs Suporte p/Teclado,
masculino/feminino, cor cinza chumbo, logotipo Mercedes Benz. Valor da Avaliação Total: R$
50,00 (cinquenta reais) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 166.795,50 (cento e
sessenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta reais) em maio de 2017.
Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.27 - Estoques (marca Duráveis): -487 Pçs Avental de Segurança de Lona Algodão,
feminino, crú, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 4.626,50 (quatro mil, seiscentos e
vinte e seis reais e cinquenta centavos) em maio de 2017. -31 Caixa de 20 Rolo de Linha Costura,
em nylon, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 8.165,40 (oito mil, cento e sessenta e
cinco reais e quarenta centavos) em maio de 2017. -2 Caixa de 50 Rolo de Linha Costura, em
algodão, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 1.317,00 (mil trezentos e dezessete
reais) em maio de 2017. -6 Caixa de Ilhós Latão, cor prata, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação
Total: R$ 60,00 (sessenta reais) em maio de 2017. -12,5 Kilo Intertela, cor branca, logotipo
Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) em
maio de 2017. -40 Pçs Mangueira de PVC Fina, 10 metros, transparente, logotipo Duráveis. Valor
da Avaliação Total: R$ 100,00 (cem reais) em maio de 2017. -23 Pçs Par de Calçado de
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Segurança Fujiwara, masculino/feminino, cor preto, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total:
R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais) em maio de 2017. -85 Pçs Par de Calçado de Segurança
Marluvas, masculino/feminino, cor preto, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$
5.100,00 (cinco mil e cem reais) em maio de 2017. -20 Pçs Rolo de Cardaço de Algodão, 10
metros, cor Laranja, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 140,00 (cento e quareta
reais) em maioi de 2017. -35 Pçs Rolo de Cardaço de Algodão, 10 metros, Crú, logotipo
Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em maio de
2017. -6 Pçs Rolo de Elástico Fino, 10 metros, cor Branco, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação
Total: R$ 36,00 (trinta e seis reais) em maio de 2017. -31 Pçs Rolo de Lona de Algodão, 30
metros, Crú, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos
reais) em maio de 2017. -11 Pçs Rolo de Lona de Algodão, 50 metros, Crú, logotipo Duráveis.
Valor da Avaliação Total: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) em maio de 2017. -8
Pçs Rolo de Lona de Algodão, 50 metros, cor Cinza, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total:
R$ 12.000,00 (doze mil reais) em maio de 2017. -27 Pçs Rolo de Lona de Algodão, 50 metros,
Crú, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)
em maio de 2017. -39 Pçs Rolo de Malha de Algodão Grafatex, 50 metros, Crú, logotipo
Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$ 15.600,00 (qunze mil e seiscentos reais) em maio de
2017. -48 Pçs Rolo de Malha de Algodão Tubular, 50 metros, Crú, logotipo Duráveis. Valor da
Avaliação Total: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) em maio de 2017. -10 Pçs Rolo
Malha Diversa Grafatex, 10 metros, Crú, logotipo Duráveis. Valor da Avaliação Total: R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 138.732,40
(cento e trinta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) em maio de
2017. Local do bem: R. Sete, s/n°, Bairro Bom Jesus, Toledo/MG.

Lote 1.28 - Máquinas e equipamentos: -1 Batedeira Industrial. Valor da Avaliação: R$ 536,09
(quinhentos e trinta e seis reais e nove centavos) em maio de 2017. -1 Conjunto para preparação
de PVC. Valor da Avaliação: R$ 5.360,85 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e cinco
centavos) em maio de 2017. -4 Máquina de Gravação por Tampografia. Valor da Avaliação: R$
3.000,00 (três mil reais) em maio de 2017. -1 Moedor de Plástico. Valor da Avaliação: R$ 953,04
(novecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) em maio de 2017. -1 Tanque para PVC.
Valor da Avaliação: R$ 476,52 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 10.326,50 (dez mil trezentos e vinte e seis
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reais e cinquenta centavos) em maio de 2017. Local do bem: Via Anchieta, 474, Sacomã, São
Paulo/SP.

Lote 1.29 - Máquinas e equipamentos: -1 Compressor de ar, marca Wayne. Valor da Avaliação:
R$ 1.993,64 (mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) em maio de
2017. -1 Compressor de ar com secador integrado, marca Schulz. Valor da Avaliação: R$
19.483,43 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) em maio
de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 21.477,07 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e
sete reais e sete centavos) em maio de 2017. Local do bem: Via Anchieta, 474, Sacomã, São
Paulo/SP.

Lote 1.30 - 2 Estufas para luvas de PVC com chamuscador. Valor da Avaliação: R$ 142.956,00
(cento e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais) em maio de 2017. Local do
bem: Via Anchieta, 474, Sacomã, São Paulo/SP.

Lote 1.31 - 2 Tanque de armazenamento de plastificante. Valor da Avaliação: R$ 10.890,00
(dez mil, oitocentos e noventa reais) em maio de 2017. Local do bem: Via Anchieta, 474,
Sacomã, São Paulo/SP.

Lote 1.32 - -2 Tear Circular com 12 linhas. Valor da Avaliação: R$ 8.898,37 (oito mil, oitocentos
e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) em maio de 2017. -4 Tear Circular com 18 linhas.
Valor da Avaliação: R$ 22.707,63 (vinte e dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e três
centavos) em maio de 2017. -3 Tear Circular com 32 linhas. Valor da Avaliação: R$ 24.048,28
(vinte e quatro mil, quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) em maio de 2017. -2 Tear
Circular com 8 linhas. Valor da Avaliação: R$ 6.979,18 (seis mil, novecentos e setenta e nove
reais e dezoito centavos) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação: R$ 62.633,46 (sessenta e
dois mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) em maio de 2017. Local do
bem: Via Anchieta, 474, Sacomã, São Paulo/SP.

Lote 1.33 - -1 Injetora de Plástico, marca Semeraro 200ton/450g. Valor da Avaliação: R$
37.116,38 (trinta e sete mil, cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos) em maio de 2017. -1
Injetora de Plástico - Oriente 180 ton/350g. Valor da Avaliação: R$ 21.698,80 (vinte e um mil,
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seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) em maio de 2017. Valor Total da Avaliação:
R$ 58.815,18 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e dezoito centavos) em maio de
2017. Local do bem: Av. Vila Ema, 5.960, Vila Ema, São Paulo/SP. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 14 de agosto de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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