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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 
FALÊNCIA DE STAGE GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA. 

PROCESSO Nº 1087640-25.2017.8.26.0100 

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL/SP 

 

Para definição dos valores dos bens arrecadados foi utilizado o método comparativo direto de dados 

de mercado. Foram consultadas e tomadas como referência as seguintes fontes de informação: 

 

 www.olx.com.br; 

 www.mercadolivre.com.br; 

 www.buscape.com.br. 

 

Valor de Mercado: é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigentes para 

venda/compra. 

 

Descrição Quantidade Valor de Mercado 
Mesa em madeira (redonda) 1 R$500,00 

Mesa em madeira com pés em aluminio preto (retangular) 1 R$380,00 

Relógio de parede ("Auto Art") 1 R$300,00 

Frigobar Brastemp (Modelo BRC12XRANA30) 1 R$1.150,00 

Aparelho de telefone s/ fio Motorola (Modelo DECT 6.0) 1 R$60,00 

Triturador de papel  APP-TEC (Modelo Fragmentadora S.1600) 1 R$300,00 

Cadeira de escritório giratória 6 R$900,00 

Cadeira de escritório fixa (Miro) 2 R$200,00 

Cesto para lixo 5 R$60,00 

Quadro decorativo com moldura 1 R$100,00 

Vasos de plantas 2 R$100,00 

Mesa em madeira para reunião 1 R$775,00 

Porta canetas 1 R$20,00 

Porta papeis  1 R$20,00 

Aparelho de telefone c/ fio Intelbras 1 R$22,50 

Poltrona 1 R$250,00 

Condicionador de ar Multi Split Inverter (Modelo UAQE4-28000-2) 1 

R$7.000,00 Split ELGIN (Modelo UAQI-18000-2) 1 

Split ELGIN (Modelo UAQI-9000-2) 2 

Mesa em vidro preta (tam. pequeno) 1 R$350,00 

R$12.487,50 
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