1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e de intimação na FALÊNCIA DE OCEANAIR LINHAS AÉREAS
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.575.829/0001-48, na pessoa do Administrador Judicial
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
07.016.138/0001-28, representado por EDUARDO BARBOSA DE SEIXAS, inscrito no
CREA/RJ 158.238/D; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por
seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO por seu
Procurador. O Dr. Leonardo Fernandes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o
presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários,
Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de OCEANAIR
LINHAS AÉREAS S.A. - Processo nº 1125658-81.2018.8.26.0100, e que foi designada a venda
dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens
móveis serão vendidos em diferentes lotes descritos no final deste edital, no estado em que se
encontram, sem garantia, sendo requisito para que o interessado participe do leilão, verificar as
condições dos bens antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio
do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem
apregoados. DA HABILITAÇÃO – Os interessados em participar do leilão deverão assinar um
termo de habilitação cuja regularidade de quaisquer itens ou mesmo a sua falta não poderá ser
questionada após a arrematação, pois esta será por lote, sendo a visitação destes um requisito
essencial. DA VISITAÇÃO – Os interessados em participar dos leilões, deverão vistoriar os bens,
enviando solicitação por escrito ao e-mail: visitacao@megaleiloes.com.br, para agendar a visita
sendo que a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br,
o 1º Leilão terá início no dia 13/09/2021 às 15:00h e se encerrará dia 28/09/2021 a partir das
15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 28/09/2021 às 15:01h e se encerrará no dia
13/10/2021 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada
lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação,
não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 13/10/2021 às
15:01h e se encerrará no dia 28/10/2021 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo
de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme
preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances
poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do
Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem
quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for:
I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou
colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida;
III - identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único:
Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção,
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas) após o deferimento do lance, mediante deposito judicial em conta vinculada a falência de
Oceanair Linhas Aéreas (conta nº 700116887031, Agência 5905 do Banco do Brasil), sob pena
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não
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suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). DAS PENALIDADES – Na
hipótese de desistência imotivada ou não pagamento no prazo estipulado, haverá a incidência de
multa moratória de 2% (dois por cento) sobre os valores atrasados em favor da Massa Falida
Oceanair Linhas Aéreas, acrescidos de correção monetária pelo índice do TJ/SP e juros de mora
de 1% ao mês, pro rata die, sem prejuízo à resolução da arrematação caso não ocorra a
purgação da mora em até 5 dias úteis da data limite para pagamento. DA COMISSÃO - O
arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro
Oficial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO
- O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro
horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que ficará disponível no
site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal
da parte não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. As demais
condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no
que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: LOTE Nº
01: AEROPORTO DE GALEÃO: 1 automóvel VW Kombi; 7 escadas plataforma; 2 barras
reboque tracionada por veículos; 3 escadas plataforma; 1 ar condicionado (climatizador e
refrigeração de cabine); 1 fonte externa alimentadora aeronaves GPU 90 KVA Hobart; 1 reboque;
1 estante; 1 arquivo de aço 4 gavetas; 1 balança; 1 impressora HP Laserjet PRO 400; 1 estação
de trabalho 4 baias com armário e gaveteiro 2 gavetas; 1 controle de acesso Henry Primme; 1
estabilizador APC; 5 cadeiras de roda; 2 cofres; 3 reguladores de gás comprimido; 1 termômetro
digital Minipa MT-455; 1 torquimetro; 1 megômetro minipa MI-2551; 1 kit pino de comando de
avião; 1 dinamômetro Extech 475055; 2 grampos sargento; 1 Pipe Adapting-Water Drain 98D28104000000; 1 protector MLG Brake Change A320 P/N J4779 P/N J4779; 1 adaptador; 1
protector MLG P/N F46754; 1 computador Compaq; 1 computador HP; 1 impressora Lexmark X
264 DN; 1 impressora HP Laserjet PRO M225DW; 2 cinturões; 1 respirador semi facial; 1 testador
de pulseira antiestática; 1 trava de aeronave; 3 estantes de aço; 1 armário alto duas portas; 2
ferramentas; 1 kit Strut Sup. Cargo Door 98D52307524000; 1 Assy Pulley, Sealing Cord Ceiling
Box 98A25207503000. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 163.170,00 (cento e sessenta e três
mil, cento e setenta reais). LOTE Nº 02: AEROPORTO DE SANTOS DUMONT: 4 armários de
escritório 1,6M; 1 armário de escritório 0,8M; 3 armários de escritório (2 portas) 0,8M; 3 armários
vermelhos 1,3 X 0,5M; 1 armário vestiário 12 portas; 1 armário vestiário 16 portas; 1 balança até
100kg; 3 bandejas para óleo vários tamanhos; 1 bebedouro de chão (p/ garrafão) inox; 1
bebedouro de mesa tubulação; 2 cadeiras de rodas resgate; 13 cadeiras fixas c/ braço estudante;
1 cadeira fixa c/ braço; 18 cadeiras giratórias secretária c/ braço; 1 cafeteira; 4 cofres fechados
vários tamanhos; 4 totens auto atendimento; 2 uniformes saco; 1 escada 7 degraus; 2 extintores
vários tipos; 7 gabinetes de computador vários tipos; 2 gaveteiros de aço 4 gavetas; 1 gaveteiro
de escritório 0,6m; 1 rack roteador armário 1,6m; 1 impressora HP Laserjet PRO 400; 8 lixeiras
vários tipos; 1 maca de resgate prancha; 2 máquinas de cartão Safrapay; 1 marcador de ponto
biométrico; 8 switch (planet) 24 portas; 8 materiais de manutenção de aeronaves variados
(caixas); 6 mesas de computador 1,8m; 1 mesa escritório 1,2 X 0,6m; 2 mesas escritório em L 1,5
X 1,5m; 3 monitores vários tipos; 1 paleteira manual elevatória; 1 prateleira de aço 5 níveis; 7
prateleiras de aço 6 níveis; 3 quadros de cortiça vários tamanhos. Valor da Avaliação deste
Lote: R$ 18.492,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e dois reais). LOTE Nº 03:
AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS: 4 CPUs; 10 estabilizadores; 3 impressoras M425DN; 1
impressora HP laser JET M 2727 NF; 2 impressoras HP 401N; 7 monitores; 2 mouses; 1 rádio
VHFLN; 1 relógio de equipamentos / base flngio ponto; 2 roteadores; 2 teclados; 2 telefones.
Valor da Avaliação deste Lote: R$ 4.009,00 (quatro mil e nove reais). LOTE Nº 04:
AEROPORTO DE NAVEGANTES: 1 rampa de ferro - cor branca; 17 divisores de fluxo; 11
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divisores de fluxo (alto); 1 cadeira de escritório - s/ braço - Oceanair PATM 4059; 1 cadeira de
escritório - c/ braço - Avianca PATM 017930; 1 cadeira de escritório - c/ braço - em courino; 1
cadeira de escritório - c/ braço - PATM 017929; 1 cadeira de escritório - c/ braço - PATM 011291;
1 totem autoatendimento - N/S 14110930; 1 totem autoatendimento - N/S 14110899; 1 carrinho de
graxa - TAM P; 1 carrinho de graxa - TAM G; 1 carrinho para extintor; 1 carrinho de rampa - cor
amarelo - PATM 018802; 1 escada em alumínio - com 04 degraus; 1 macaco hidráulico - 65 ton modelo 8714 - cor amarela Malabar; 1 maleta - cor laranja - em alumínio - PN 98D2810400 - S/N
5A.5B.5C.; 1 maleta plástica - cor preta - PATM 013996; 1 macaco hidráulico - cor amarelo - 15
ton MALABAR; 1 maleta plástica - cor branca - primeiros socorros; 1 conjunto medico - PN
A0CN1252 - lacre 0407399; 1 spot elétrico - PATM 013256; 1 spot elétrico - PATM 013255; 2
cadeiras de rodas - embaladas em plástico; 1 protective cone J47779ONE; 1 porta extintor - de
solo - cor vermelho; 1 celular Nextel - BK 60 - número 42*2934; 1 celular Nextel - Bk 60 - número
42*2758; 1 máquina de cartão de credito Getnet; 2 máquinas de cartão de credito Safrapay MOD S920 - cor azul e cor; 1 máquina de cartão de credito Cielo; 5 baterias para radio Motorola;
1 monitor LCD - marca de Dell; 1 pistola de leitura código de barras - com pedestal – PATM
019041; 1 bomba manual de lubrificação - Handheld Engine Oil Replenishing Pump PN 1991; 1
quadro branco; 1 quadro de aviso – corticeira; 1 chave de roda maleta plástica - cor preta -PATM
013314; 1 esticador de fita; 1 bomba manual hidráulica - HIX 4001-0g; 2 bombonas plásticas de
20 litros (unitário); 1 CPU DELL 3040; 1 estabilizador de energia elétrica - marca UPS - cor preta;
1 carburador; 3 baldes em alumínio - tam P/M/G; 3 luminárias fluorescentes - 127 volts; 1 par de
raquetes de sinalização de ACFT em alumínio; 4 mostruários de bagagem de mão - cor preta; 1
banco em madeira e metal; 1 caixa de ferramentas - metálica - cor vermelha - PATM 013630; 2
gaveteiros metálicos - pastas suspensas - com documentação; 1 Hoisting Device - REF
F27220000 - S/N 54557-4; 1 teclado de CPU - cor preta - marca DELL; 1 Grease Gun 7kg - em
caixa de papelão c/ etiqueta. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 38.820,00 (trinta e oito mil,
oitocentos e vinte reais). LOTE Nº 05: AEROPORTO DE CURITIBA: 1 plataforma aérea; 5
escadas de manutenção; 1 plataforma aérea AVA; 1 escada para embarque e desembarque; 1
carro de resíduos. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 13.572,00 (treze mil, quinhentos e
setenta e dois reais). LOTE Nº 06: AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU: 1 escada 15 degraus;
1 escada 7 degraus; 2 totens de autoatendimento; 1 balcão de atendimento; 2 pneus de
aeronave; 1 Dolly - Landing Gear MLG FM001485 carrinho com macaco para transporte de pneu
de aeronave Dolly - Landing Gear MLG FM001485. Valor da Avaliação deste Lote: R$
37.489,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais). LOTE Nº 07: AEROPORTO
DE GOIANIA: 1 carrinho de transporte de equipamentos; 3 escadas de serviço altas; 1 escada de
serviço pequena; 2 pranchas manual; 1 carrinho de transporte de pneu e macaco; 1 macaco
hidráulico Malabar 50P9AR; 1 Dolly - Landing Gear MLG FM001485 plataforma de elevação
pequena; 1 carrinho de transporte de cilindros de ar; 1 cilindro de ar; 1 GPU 90 KVA Hobart; 1
impressora HP Laserjet PRO 400; 1 armário alto 2 portas; 1 mesa de escritório; 1 cadeira
estofada giratória com apoio de braço; 1 armário baixo 2 portas; 1 cadeira estofada fixa com apoio
de braço; 1 mesa em L; 2 cadeiras estofadas fixas com apoio de braço; 1 cadeira estofada
giratória com apoio de braço; 1 armário baixo 2 portas; 1 roteador Firewall Sonicwall TZ 205; 1
roteador Cisco 1900 series; 2 quadros de aviso; 1 TV Led; 1 bebedouro de mesa eletrônico
refrigerado polar; 1 cofre eletrônico pequeno; 2 armários baixos; 15 cadeiras estofadas
universitárias; 2 mesas de escritório; 3 cadeiras de rodas; 1 armário alto; 1 cadeira estofada
giratória com apoio de braço; 1 mesa de escritório; 1 roupeiro de aço 12 portas; 1 roupeiro 6
portas; 3 estantes de aço; 1 bebedouro de coluna galão; 4 rolos de fio; 4 cadeiras estofada
giratórias; 1 parafusadeira/furadeira BOSH; 3 luminárias fluorescentes - 127 volts; 2 sargentos; 1
caixa de madeira; 4 ferramentas diversas; 1 ferramenta; 2 medidores de pressão de pneu; 1
multímetro; 1 Protector Mlg Brake Change; 2 Headset de aviação David Clark; 1 medidor de
pressão de pneu; 1 Inspection Tool Brake PN 114-785A1; 1 torquimetro com bocais; 1 ferramenta;
1 Headset de aviação Sennheiser HMEC 25-KA; 1 rolo de extensão; 1 protector MLG Brake
Change; 3 ferramentas; 2 pinos sem identificação; 2 pinos; 1 pino com fita laranja; 1 pino com
ponta azul; 1 pino; 1 fio verde; 1 pino; 1 ferramenta sem identificação; 1 ferramenta; 1 fio; 1 Assy
Pulley, Sealing Cord Ceiling Box 98A25207503000; 1 caixa vermelha; 1 Pipe Adapting-Water
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Drain; 1 torquimetro SNAP ON; 1 caixa vermelha com duas chaves de boca; 1 kit flangeador; 1
mesa de escritório; 1 armário alto 2 portas; 1 estante com 60 gavetas; 4 estantes de aço; 4
cadeiras estofadas giratórias com apoio de braço; 1 bateria Moura; 1 caixa primeiro socorros; 3
quadros de aviso; 1 mesa de escritório 4 gavetas; 1 armário alto 2 portas; 1 mesa de escritório 2
gavetas; 1 mesa de escritório; 1 rack baixo; 1 relógio de ponto; 2 caixas de ferramenta; 1 escada
4 degraus reforçada; 1 estante de aço; 2 estantes vermelhas; 1 equipamento não identificado
branco; 1 cadeira de rodas; 2 cadeiras giratórias fixas; 1 relógio de ponto; 1 armário alto; 12
nobreak; 1 estação de trabalho 3 lugares com armário 6 portas; 1 impressora Lexmark X 264 DN;
5 cadeiras estofadas giratória com apoio de braço; 2 totens de auto atendimento; 1 armário baixo
2 portas; 1 carrinho de bebe; 1 carrinho de ferro; 1 bebedouro de galão; 1 mesa de escritório; 1
armário alto 2 portas; 1 impressora HP Laserjet PRO M225DW; 2 armários de atendimento; 3
impressoras HP Laserjet PRO 400; 1 impressora HP Laserjet PRO M225DW; 2 cadeiras estofada
giratória com apoio de braço; 1 quadro de aviso; 1 impressora Lexmark X 264 DN. Valor da
Avaliação deste Lote: R$ 75.146,00 (setenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais).
LOTE Nº 08: AEROPORTO DE CAMPO GRANDE: 6 armários de madeira suspensos 4 portas; 1
mesa bancada; 1 armário de madeira 4 prateleiras; 1 rack internet; 2 modems; 1 ar condicionado
Split LG; 1 cofre; 1 escada de manutenção 5 degraus; 2 escadas de manutenção 7 degraus; 1
escada de manutenção 9 degraus; 1 escada de manutenção 12 degraus; 1 plataforma aérea; 1
carro transp. pneu/macaco; 2 escadas Pax (de acesso à aeronave); 1 cambão; 2 carros de
inflamável; 1 carro de resíduos perigosos; 1 carro de resíduos contaminados; 1 carro de N2; 2
bandejas de coleta de resíduos manutenção; 4 mesas de escritório; 4 armários de madeira
escritório pequeno 2 portas; 2 armários de madeira escritório grande 2 portas; 10 cadeiras de
escritório; 6 armários de ferro (com nichos); 11 prateleiras de ferro; 3 armários de ferro 4 portas
(funcionários); 1 armário de ferro 8 portas (funcionários); 1 armário de ferro 2 portas
(funcionários); 1 armário de ferro arquivo; 5 gaveteiros; 1 mesa bancada; 1 totem de auto
atendimento; 2 balcões de apoio ao embarque; 5 suportes para roda de avião; 3 divisores de fluxo
com display A4; 7 extintores de incêndio; 1 escada de alumínio pequena (doméstica); 1
bebedouro com galão 20L; 1 aparelho desumidificador; 6 estabilizadores (computador); 1 caixa de
som (computador); 1 Dolly - Landing Gear MLG e item verde não identificado; 1 itens diversos serviços de manutenção. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 50.503,00 (cinquenta mil,
quinhentos e três reais). LOTE Nº 09: AEROPORTO DE CUIABÁ: 1 plataforma de serviço; 2
escadas de serviço; 3 barras de Push-Back;1 carrinho para guarda de material; 1 gaiola fixa para
guarda de material; 3 prateleiras de aço; 6 armários de aço; 1 recipiente para guarda de lâmpadas
usadas; 1 armário tipo roupeiro; 1 bebedouro; 1 cofre; 2 gaveteiros; 2 mesas de escritório; 4
armários de 02 portas; 1 estação de rádio fixa e alguns equipamentos de informática; 1 frigobar
pequeno; 1 ventilador; 1 quadro mural; 3 cadeiras de roda; 4 estruturas móveis de atendimento; 1
relógio ponto Madis MD 1704; 8 cadeiras. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 18.804,00
(dezoito mil, oitocentos e quatro reais). LOTE Nº 10: AEROPORTO DE PETROLINA: 4
escadas de acesso a aeronaves; 1 fonte de força Hobart; 1 reboque para transporte de materiais;
1 guincho girafa; 1 automóvel Renault Kangoo; 1 container para recolhimento de embalagens de
óleos lubrificantes; 1 tubo de ar comprimido; 1 estrutura metálica para guarda de materiais da
área de manutenção; 1 reboque de metal; 4 escadas de acesso para manutenção de aeronaves;
2 pneus usados; 1 extintor de incêndio; 1 bandeja metálica para contenção de fluidos; 1 abridor
de latas de parede; 1 ar condicionado Split e sua unidade condensadora; 2 bandejas de
contenção de fluídos; 1 contentor de fluido lubrificante para reciclagem; 1 estante de metal; 1
fabricadora de gelo; 1 Pipe Adapting-Water Drain - 98D28104000000; 1 medidor de pressão de
pneu; 3 mesas de escritório; 4 cadeiras de escritório; 1 relógio de marcação de ponto de
frequência Madis; 1 termômetro (temperatura e umidade); 1 telefone digital Yealink; 1 telefone
analógico Siemens; 1 porta CD com alguns CDs; 1 armário de metal com 4 (quatro) gavetas; 1
pneu pequeno; 1 pneu maior de aeronave; 1 suporte de rodas para dois pneus; 1 pneu pequeno
de aeronave; 1 suporte de rodas para dois pneus; 1 porta peças pequenas posição superior; 1
pedaço de piso de borracha; 1 desumidificador; 1 luminária; 1 estante de metal; 4 protector MLG
Brake Change; 4 almofadas de segurança; 1 pacote de manta absorvedora de combustível e
lubrificantes; 1 regulador de gás comprimido; 1 porta peças pequenas; 1 serra de metal; 1 tesoura
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corta metal; 1 mangueiras de borracha; 4 luminárias; 1 estante de metal; 1 maleta; 4 peças para
uso em aeronaves; 1 rebocador; 1 barra de metal; 1 mangueira de borracha; 2 reguladores de gás
comprimido; 1 maleta de ferramentas; 12 porta parafusos, porcas e arruela; 1 bomba manual
hidráulica - HIX 4001-0G; 1 quadro mural; 1 armário de metal com várias gavetas para guarda de
peças pequenas; 1 estante de metal; 1 cadeira de escritório; 1 desumidificador ARSEC; 1 quadro
mural; 2 armários de madeira para escritório; 1 estante de metal; 1 armário de madeira pequeno;
3 armários de metal tipo roupeiro; 1 cadeira de escritório; 1 cafeteira; 1 sanduicheira; 2 garfos
para reboque de aeronaves; 1 nobreak; 1 switch para atendimento ao sistema de
telecomunicações; 1 rádio transceptor fixo em VHF; 1 antena para radiocomunicação; 1 estante
de madeira para parede; 2 cadeiras de escritório; 1 armário de metal tipo roupeiro; 2 mesas de
escritório; 1 prancha tipo prateleira de parede; 1 base de mesa de escritório; 1 caixa de papelão
contendo fardamentos; 1 quadro branco de alumínio; 2 armários de madeira para parede com três
portas; 1 armário de madeira para parede com quatro portas; 2 gaveteiros de duas gavetas; 1
extintor de incêndio; 1 quadro mural de madeira; 1 estante de metal; 12 malas usadas de
passageiros; 1 testeira usada no BVRI do TC de check in da Oceanair; 1 totem de divulgação; 3
caixas de plástico para definição de tamanho de bagagens de mão; 1 armário de madeira para
parede de três portas; 1 armário de madeira para parede sem portas; 1 balcão de atendimento; 1
computador (CPU) HP; 7 nobreaks; 1 armário de madeira para escritório; 2 caixas de papelão
contendo coletes refletivos; 1 totem de autoatendimento; 1 caixa de papelão contendo nobreaks e
outros equipamentos elétricos; 1 caixa de papelão contendo monitor, teclado e suporte para
monitor; 2 suportes para pés; 1 cadeira para PNE; 8 pranchas de madeira; 2 divisórias de
madeira; 1 prancha de madeira; 1 cofre; 1 suporte para pés; 2 garrafões de plástico de 20 litros
para acondicionar água mineral;; 1 gaveteiro com três compartimentos; 2 cadeiras de escritório; 1
testeira pequena; 1 cadeira de rodas; 1 carro escalador Stair Track; 1 cadeira de rodas; 1 caixa de
papelão contendo vários rádios transceptores; 4 lixeiras de plástico sem tampa; 6 divisores de
fluxo tamanho grande em metal; 2 estruturas de metal como base para mesa de escritório; 1
módulo de madeira com quatro compartimentos; 2 impressoras de recibos; 1 armário de parede
para parede com duas portas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 98.165,00 (noventa e oito
mil, cento e sessenta e cinco reais). LOTE Nº 11: AEROPORTO DE ILHÉUS: 4 impressoras
de bilhetes zebras TLP 2844; 5 impressoras de bilhete Epson M244 A; 2 impressoras de bilhete
Epson M129 H; 1 impressora HP CB 532 A; 2 impressoras HP laser JET M 2727 NF; 2
impressora Lexmark X 264 DN; 10 computador HP; 7 telas/monitores; 1 toten de check-in
eletrônico; 13 cartuchos de toner grupo Line; 6 máquinas de cartão de crédito/débito; 1 ponto
eletrônico Madis MD-REP V4 BB; 1 ponto eletrônico Madis MD 1704; 3 estabilizadores de energia
Enermax Power T1000; 1 estabilizador de energia APC SOL G4; 1 cofre; 1 bebedouro Newmaq; 1
bebedouro Karina; 5 extintores de incêndio; 3 cadeiras de rodas; 30 guarda sol/chuva
personalizados; 4 divisores de fluxo Unifila Brasil; 2 mesas de escritório; 1 cadeira de escritório; 1
armário de escritório; 1 armário metálico de vestiário 16 divisões; 2 armários p/ computador de
sala de embarque; 1 desumidificador ARSEC; 2 armários metálico setor de manutenção; 1
macaco hidráulico 65 ton. Malabar M 8714; 1 barra de reboque de aeronaves; 2 escadas de
acesso de Pax a aeronaves; 1 cilindro de gás; 1 aparelho de ar condicionado Springer Maxiflex; 1
TR Cinching Device Aircelle Code F3700; 1 Adapter Brake Solar Group; 1 torquímetro 0-100
LB/FT; 1 torquímetro 75-400 LB/FT; 2 rolos de alumínio; 1 container metálico adaptado para
escritório. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 27.611,00 (vinte e sete mil, seiscentos e onze
reais). LOTE Nº 12: AEROPORTO DE BELO HORIZONTE: 1 bancada branca; 2 monitores da
marca dell; 1 impressora contendo etiqueta de identificação do grupo line - marca Lexmark; 2
CPUs (patrimônio nº 19616 e 19692); 3 estabilizadores; 2 mouses; 3 cadeiras pretas - marca ello;
1 mesa branca; 1 monitor marca dell; 1 mouse marca dell; 1 teclado marca dell; 1 aparelho de
telefone fixo preto marca intelbras pleno; 1 cadeira; 1 CPU (patrimônio nº19694); 1 cadeira preta marca ello; 1 bebedouro branco marca Karina; 3 latas de lixo inox; 1 painel de aviso; 1 armário
branco; 1 relógio de ponto madis; 1 lixeira de plástico vermelha; 3 galões de água mineral de 20
litros vazios; 2 armários de metal; 11 máscaras de proteção respiratória; 1 protetor auricular
concha; 1 estante organizadora; 14 caixas separadoras de materiais vazias; 1 kit farmácia; 2 kits
primeiros socorros; 2 termos higrômetros; 1 umidificador de ar; 2 bobinas de cabo de aço; 1
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desumidificador 250 arsec; 1 caixa arquivo vermelha com etiqueta plano de manutenção e
fermentas diversas; 1 escada de metal; 1 desumidificador 250 arsec; 2 extintores; 1 umidificador;
1 estante contendo 4 prateleiras sendo 1 com caixas separadoras; 3 caixas com produtos
inflamáveis e equipamentos diversos; 2 pneus; 1 macaco para troca de pneus de aeronaves; 1
carrinho de transporte de nitrogênio; 1 gaiola de acondicionamento; 1 gaiola; 1 suporte para
armazenamento de produtos inflamáveis; 1 suporte para armazenamento de produtos
contaminados; 4 escadas de manutenção de diferentes tamanhos. Valor da Avaliação deste
Lote: R$ 9.271,00 (nove mil, duzentos e setenta e um reais). LOTE Nº 13: AEROPORTO DE
PORTO ALEGRE: 2 escadas de pista; 1 Volkswagen Kombi, placa EIO-4652, cor branca, ano
2009; 2 carretas; 1 container de transporte aéreo; 1 gerador de energia marca Hobart potência 90
kva; 1 torre de iluminação Wacker Nneuson LTN 6L; 1 gerador de energia marca Hobart potência
120 kva; 1 armários de vestiários compostos com gabinetes; 1 filtro de água; 4 gabinetes de
computador; 3 monitores com teclado; 1 máquina de fazer gelo; 1 suporte para pneu; 1 ar
condicionado; 4 ferramentas; 2 telefones fixo; 1 armário de metal contendo bobinas e doc’s; 1
teclado mouse e monitor; 1 impressora térmica Avianca; 1 modem de internet; 2 mesas em
formato de L; 1 cadeira giratória; 1 armário de duas portas com CD’s lacres carimbos livretos e
doc’s; 1 rack com switches e modem; 1 impressora marca Lexmark CCABBFTS; 2 murais; 1
relógio ponto; 1 armário com portas; 1 armário com porta; 1 relógio de ponto marca HENRI; 1
máquina de cartão safra; 1 patinete infantil; 1 armário com prateleiras e gavetas; 1 DVR Intelbras;
7 extintores tipo A; 3 extintores tipo BC; 1 cofre de ferro; 1 escrivaninha; 1 balcão de atendimento;
1 armário com portas contendo fitas adesivos e pastas; 1 lacres e pallets; 2 lixeiras; 1 gabinete de
computador quebrado; 1 gabinete de computador; 1 saco de carga verde e branco; 1 gaiola de
carga perigosa; 1 rack com DVR Intelbras; 1 extintor tipo ABC; 4 totens de auto atendimento; 1
balcão de auto atendimento móvel; 3 fitas para controle de circulação (pedestal); 1 extintor de
incêndio tipo A; 1 extintor de incêndio tipo B C; 3 cadeiras giratórias; 1 balcão de atendimento; 2
armários de cor vermelha; 1 cadeira longarina de lugares; 1 mesa; 1 porta banner; 1 modem preto
marca Intelbras fixado no balcão de atendimento; 1 armário com gavetas com uma das gavetas
fora do trilho; 1 longarina c lugares; 2 cadeiras; 3 cadeiras com rodas; 12 cadeiras de escritório; 2
mesas brancas com armário suspenso com pastas arquivos de A a Z; 1 relógio de ponto Avianca;
1 relógio de ponto SWISSPORT; 1 extintor de incêndio BC; 1 extintor de incêndio tipo A; 8 murais;
1 estante; 2 baterias; 4 mesas em L; 1 mesa redonda; 7 armários; 1 impressora HP CNFHRHR; 1
impressora HP CNFHN; 2 extintores tipo BC; 1 extintor tipo A; 1 extintor tipo ABC; 1 telefone fixo;
1 máquina GETNET; 4 lixeiras; 3 armários com portas de fichários de A a Z; 1 rack com switches.
Valor da Avaliação deste Lote: R$ 94.202,00 (noventa e quatro mil, duzentos e dois reais).
LOTE Nº 14: AEROPORTO DE FORTALEZA: 1 conjunto de calota de roda ; 1 macaco hidráulico
para substituição de roda; 3 suportes de roda; 3 conjuntos de calços de roda und; 1 ar
condicionado Split; 2 armários de ferramentas; 3 escadas de passageiros; 1 escada de
manutenção; 3 barras de reboque; 1 carrinho de roda; 2 GPUs; 1 ar condicionado de avião; 4
armários de ferramentas; 3 estantes de apoio; 3 pneus; 1 totem informativo checkin; 3 totens de
checkin; 1 extintor; 2 estantes; 2 cadeiras de rodas; 8 extintores; 2 flanelógrafos ; 2 armários
arquivo; 4 mesas de escritório; 1 relógio de ponto; 4 armários altos de bolsa; 2 aparelhos de
telefone; 3 aparelhos de ar condicionado split; 1 desumidificador; 1 macaco hidráulico ton; 1
picador de papel; 2 monitores de computador; 1 teclado de computador; 2 mouses de
computador; 1 apoio de substituição de roda; 1 cortador de fita para lotes de carga; 7 estantes
altas; 1 maca de atendimento médico; 1 filtro de água; 1 estante; 1 cadeira de plástico. Valor da
Avaliação deste Lote: R$ 220.635,00 (duzentos e vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais).
Valor Total da Avaliação dos Bens: R$ 869.889,00 (oitocentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e oitenta e nove reais) para julho de 2021. Os bens encontram-se nos Aeroportos
de Galeão/RJ, Santos Dumont/RJ, Florianópolis/SC, Navegantes/SC, Curitiba/PR, Foz do
Iguaçu/PR, Goiânia/GO, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Petrolina/PE, Ilhéus/BA, Belo
Horizonte/MG, Porto Alegre/RS e Fortaleza/CE.
São Paulo, 30 de julho de 2021.
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Eu, _____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.

_______________________________
Dr. Leonardo Fernandes dos Santos
Juiz de Direito
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