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3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central - SP 
  

EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE INDÚSTRIA DE PAPEIS 
INDEPENDÊNCIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.343.901/0003-32, na pessoa do 
Síndico Dativo ALEXANDRE TAJRA, inscrito na OAB/SP sob o nº 77.624; bem como do 

arrendatário JOSÉ MARIA SCOTTON, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.255.718-35; do 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. A 

Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM. Juíza de Direito da 3ª 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, 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 requerida por APROPEL COMÉRCIO DE 
APARAS DE PAPEL LTDA da empresa INDÚSTRIA DE PAPEIS INDEPENDÊNCIA S/A - 
processo nº 0125148-47.2002.8.26.0100 - controle nº 1098/2018, e que foi designada a venda 

dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, e os imóveis em caráter "AD CORPUS”, sem 

garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições 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 oficial 
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 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens 

autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, 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 09/02/2022 às 15:30h e se encerrará dia 
14/02/2022 a partir das 15:30h, 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 

14/02/2022 às 15:31h e se encerrará no dia 18/02/2022 a partir das 15:30h, 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 18/02/2022 às 15:31h e se 

encerrará no dia 23/02/2022 a partir das 15:30h, onde serão aceitos lances a partir de R$ 
8.000.000,00 (conforme item “3”, alínea “i”, da Decisão de fls. 5.642/5.646, que determinou que 
fossem aceitos lances a partir do valor da Proposta de fls. 5.507/5.510). 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, ou de viva voz no dia do encerramento do 1º, 
2º e 3º leilão a partir das  13:30 horas, no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º 
andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições.  DOS DÉBITOS - 

Os bens 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: O arrematante deverá arcar com todos os custos de 
transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de 

bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do arrematante as 
despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial 
dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante dos Lotes cujo valor de arrematação 

exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), deverá depositar 10% (dez por cento) do valor da 
arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do 
Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação, sendo que a quitação do 
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preço deverá ocorrer em 24h (vinte e quatro horas) após sua intimação acerca do deferimento do 
lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser 

levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO À VISTA - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) 
após sua intimação acerca do deferimento do lance, através de guia de depósito judicial em favor 

do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO 
- O pagamento poderá ser parcelado, sendo 20% (vinte por cento) à vista no prazo de 24h (vinte 
e quatro horas) após sua intimação acerca do deferimento do lance, descontada a caução paga 

anteriormente, e o restante do saldo da arrematação em até 50 (cinquenta) parcelas mensais  
consecutivas, que terão início em 30 (trinta) dias após o encerramento do leilão. O valor das 
parcelas será atualizado monetariamente conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, e 
a carta de arrematação, uma vez expedida, ficará vinculada a cláusula resolutiva até quitação 

integral do preço da 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 

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). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 

prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas. 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 da 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 gestor ou será enviada por e-

mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal  
www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações 
pessoais e dos respectivos patronos. 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: LOTE ÚNICO: IMÓVEIS: MATRÍCULA Nº 66.678 DO 1º 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: prédio sob o nº 846 

(oitocentos e quarenta e seis) da rua Virgílio da Silva Fagundes, com a área construída de 
6.770,41 m2, no bairro de Santa Terezinha, nesta cidade e comarca, e seu terreno, que mede 
31,00 m (trinta e um metros) de frente, por 180,00 m (cento e oitenta metros), mais ou menos, da 

frente aos fundos, confrontando de um lado com o casal de João Stolf, de outro lado, em parte 
com Braz Luiz Ribeiro de Mello e em parte com o referido casal de João Stolf e nos fundos com o 
rio Corumbataí. Consta do registro anterior que o prédio 846, acha-se também edificado em parte 

do imóvel da transcrição 36.176, livro 3-AC, folhas 70/71, de 26/12/1.963 (matrícula 66.679), 
desta serventia. Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da Falência supra, o imóvel 
objeto desta matrícula foi Arrecadado. Consta na Av.4 desta matrícula que nos autos da ação 

de Execução Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite na 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais 
da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS 
INDEPENDÊNCIA S/A; MATRÍCULA Nº 66.679 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: prédio sob o nº 846 (oitocentos e quarenta e seis) da rua Virgílio 
da Silva Fagundes, com a área construída de 6.770,41 m2 e duas casas, no bairro de Santa 
Terezinha, nesta cidade e comarca, e seu terreno, que mede 45,00 m (quarenta e cinco metros) 

de largura, por 180,00 m (cento e oitenta metros), mais ou menos, da frente aos fundos, 
confrontando de um lado com a Indústria de Papéis Independência S/A, de outro lado, em parte 
com a referida Indústria de Papéis Independência S/A e em parte com sucessores de Francisco 

Stolf e nos fundos com o rio Corumbataí. Consta do registro anterior que o prédio 846, acha se 
também edificado em parte do imóvel da transcrição 34.920, livro 3-AB, folha 85, de 1º/4/1.963 
(matrícula 66.678), desta serventia. Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da Falência 
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supra, o imóvel objeto desta matrícula foi Arrecadado. Consta na Av.4 desta matrícula que nos 
autos da ação de Execução Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite na 6ª Vara Federal de 

Execuções Fiscais da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de 
INDUSTRIAS DE PAPÉIS INDEPENDÊNCIA S/A; MATRÍCULA Nº 76.000 DO 1º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: terreno sem benfeitorias, constituído 

dos lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, situado no bairro de Santa Terezinha, deste município e comarca, com 
frente para a rua Francisco Lombardi, onde mede 58,00 m (cinquenta e oito metros); 
confrontando de um lado com a rua André Ferraz Sampaio, com a qual faz esquina, onde mede 

30,00 m (trinta metros); de outro lado confronta com uma faixa de terreno, em que confronta com 
a Estrada Municipal Piracicaba-São Pedro, em 30,00 m (trinta metros), confrontando nos fundos 
com João Martins e filhos, onde mede 58,00 m (cinquenta e oito metros); terreno de forma 
regular, com a área total de 1.740,00 m2 (mil setecentos e quarenta metros quadrados). Consta 

na Av.1 desta matrícula que nos autos da Falência supra, o imóvel objeto desta matrícula foi 
Arrecadado. Consta na Av. desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 
2006.61.82.033133-0, em trâmite na 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais da Capital/SP, foi 

decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS INDEPENDÊNCIA 
S/A; MATRÍCULA Nº 76.001 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
PIRACICABA/SP: IMÓVEL: terreno situado no bairro de Santa Terezinha, deste município e 

comarca, compreendido dentro das divisas e confrontações seguintes: de um lado em 25,50 m 
(vinte e cinco metros e cinquenta centímetros), com o Rio Corumbataí; do lado oposto a este, na 
mesma extensão de 25,50 m (vinte e cinco metros e cinquenta centímetros), com propriedade de 

Helio Geraldini; de outro lado em 121,00 m (cento e vinte um metros), com propriedade de Ítalo 
Casão e com uma rua sem denominação; e do lado oposto a este na mesma extensão de 121,00 
m (cento e vinte e um metros), com a Fábrica de Papel Independência. Consta na Av.1 desta 

matrícula que nos autos da Falência supra, o imóvel objeto desta matrícula foi Arrecadado. 
Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 
2006.61.82.033133-0, em trâmite na 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais da Capital/SP, foi 

decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS INDEPENDÊNCIA 
S/A; MATRÍCULA Nº 76.002 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
PIRACICABA/SP: IMÓVEL: terreno constituído do lote 7, situado no bairro de Santa Terezinha, 

em Vila Rezende, deste município e comarca, com frente para a rua André Ferraz Sampaio, onde 
mede 10,00 m (dez metros) por 29,00 m (vinte e nove metros), de ambos os lados, com a área de 
290,00 m2 (duzentos e noventa metros quadrados); confrontando de um lado com o lote 8, de 

João Gumler, de outro com propriedade de João Martins e filhos, e nos fundos com Jose Alberico 
Paseute, ou sucessores desses confrontantes; localizado a 20,00 m (vinte metros) da rua 
Francisco Libardi. Consta na Av.1 desta matrícula que nos autos da Falência supra, o imóvel 

objeto desta matrícula foi Arrecadado. Consta na Av. desta matrícula que nos autos da ação de 
Execução Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite na 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais da 
Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS 

INDEPENDÊNCIA S/A; MATRÍCULA Nº 27.270 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: Uma gleba de terras, situada na Vila de Santa Terezinha, em 
Vila Rezende, desta cidade, contendo a área de 2.985,00 m 2, com frente para a Rua Francisco 

Lombardi, e que assim se descreve: mede 40,00 metros na frente, onde confronta com os fundos 
dos lotes 7 e 8 de Orasmo Giusti e João Gumier, respectivamente, lote nº 9 de José Alberico 
Parente ou sucessores e com a Rua Francisco Lombardi; de um lado mede 77,00 metros e 

confronta com Francisco Stolf; de outro lado mede 65,00 metros e confronta com João Martins & 
Filhos; mede nos fundos 40,00 metros, onde confronta com o Rio Corumbataí; localizado a 30,00 
metros da Rua André Ferraz Sampaio. Consta na Av.2 desta matrícula que no terreno objeto da 

matrícula foi construído um prédio, com frente para a Rua Francisco Lombardi, nº 36. Consta na 
Av.3 desta matrícula que o prédio nº 36 da Rua Francisco Lombardi foi reformado, e que a área 
correta do imóvel é de área de 2.895,00m2 e não como constou. Consta na Av.5 desta 

matrícula que o prédio nº 36 da Rua Francisco Lombardi, foi ampliado em uma área de 55,87m2, 
totalizando uma área de 177,77m2. Consta na Av.6 desta matrícula que nos autos da Falência 
supra, o imóvel objeto desta matrícula foi Arrecadado. Consta na Av.7 desta matrícula que nos 
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autos da ação de Execução Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite n a 6ª Vara Federal de 
Execuções Fiscais da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de 

INDUSTRIAS DE PAPÉIS INDEPENDÊNCIA S/A; MATRÍCULA Nº 4.659 DO 1º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: Um terreno, representado pelo lote 28 
do loteamento situado no Bairro de Santa Teresinha, distrito de Vila Rezende, desta cidade, com 

frente para a Rua André Ferraz Sampaio, do lado ímpar, esquina da Rua Francisco Lombardi, 
medindo dez metros de largura, por vinte e nove metros de comprimento, ou sejam, 290,00 m 2, 
confrontando de um lado com a referida rua Francisco Lombardi, com a qual faz esquina; de outro 

lado com Armando Grandi e nos fundos com João Stolf; localizado na quadra completada pelas 
ruas Virgílio da Silva Fagundes e sem denominação. Consta na Av.2 desta matrícula que no 
terreno constante da matrícula foi construído uma casa nº 50, com frente para a Rua André 
Ferraz Sampaio. Consta na Av.8 desta matrícula que nos autos da Falência supra, o imóvel 

objeto desta matrícula foi Arrecadado. Consta na Av.9 desta matrícula que nos autos da ação 
de Execução Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite na 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais 
da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS 

INDEPENDÊNCIA S/A; MATRÍCULA Nº 17.692 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: Um terreno, situado nesta cidade, na Vila de Santa Terezinha, 
com frente para a Rua André Ferraz Sampaio, lado par, onde mede 10,00 metros por 29,00 

metros de ambos os lados da frente aos fundos, com a área de 290,00 m2, confrontando de 
ambos os lados com propriedade de Industrias de Papéis Independência S/A, e nos fundos com 
sucessores de José Alberico Parente, localizado a 10,00 metros da Rua Francisco Lombardi. 

Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da Falência supra, o imóvel objeto desta 
matrícula foi Arrecadado. Consta na Av.3 desta matrícula que nos autos da ação de Execução 
Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite n a 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais da 

Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS 
INDEPENDÊNCIA S/A; MATRÍCULA Nº 35.726 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: O lote de terreno sob nº 01, da quadra “B”, do loteamento 

denominado “Alto de Santa Tereza”, situado em Santa Terezinha, desta cidade e comarca, com 
frente para a Rua Dois, lado ímpar, onde mede 10,00m (dez metros); nos fundos mede 10,30m 
(dez metros e trinta centímetros); de um lado confrontando com o imóvel de propriedade de Hugo 

do Nascimento, mede 26,00 m (vinte e seis metros); de outro lado onde confronta com o lote nº 2 
de Pira-Ema Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, mede 25,89 m (vinte e cinco metros e 
oitenta e nove centímetros), ambos da frente ao fundo; ou eventuais sucessores desses 

confrontantes, encerrando a área de 263,25 metros quadrados, localizado na quadra que se 
completa com a Rua Um, Francisco Lombardi e Rua André Ferraz Sampaio. Consta na Av.2 
desta matrícula que nos autos da Falência supra, o imóvel objeto desta matrícula foi Arrecadado. 

Consta na Av.3 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 
2006.61.82.033133-0, em trâmite n a 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais da Capital/SP, foi 
decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS INDEPENDÊNCIA 

S/A; MATRÍCULA Nº 37.669 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
PIRACICABA/SP: IMÓVEL: Lote de Terreno, situado nesta cidade, que assim se descreve: 
“inicia-se no marco “0” situado sobre o cruzamento do alinhamento da Rua Francisco Lombardi e 

prolongamento do alinhamento da Rua André Ferraz Sampaio, desse ponto segue em reta pelo 
alinhamento da Rua Francisco Lombardi por uma extensão de doze metros até encontrar o marco 
“1”; desse ponto deflete à direita e segue em reta por uma extensão de trinta metros, até 

encontrar o marco “2”; desse ponto deflete à direita e segue em reta por uma extensão de doze 
metros até encontrar o marco “3”; desse ponto deflete à direita e segue em reta por uma extensão 
de trinta metros, até encontrar o marco “O”, confrontando dos marcos “1” ao “0” com área da firma 

Industrias de Papéis Independência S/A, encerrando assim o perímetro descrito que contém uma 
área superficial de 360,00 metros quadrados. Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da 
Falência supra, o imóvel objeto desta matrícula foi Arrecadado. Consta na Av.3 desta matrícula 

que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite na 6ª Vara 
Federal de Execuções Fiscais da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos 
de INDUSTRIAS DE PAPÉIS INDEPENDÊNCIA S/A; e MATRÍCULA Nº 2.189 DO 1º CARTÓRIO 
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DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACICABA/SP: IMÓVEL: O lote de terreno sob nº 9 situado 
no Bairro de Santa Terezinha, desta cidade, com frente para a Rua André Ferraz Sampaio, onde 

mede dez metros, por vinte e nove metros de ambos os lados da frente aos fundos, com a área 
de 290,00 m2, confrontando de um lado com a Rua Francisco Lombardi, com a qual faz face e 
esquina; de outro lado com o lote 8 de João Gumier e aos fundos com propriedade de Brasilio 

Gomes de Oliveira, ou com sucessores desses confrontantes. Consta na Av.2 desta matrícula 
que nos autos da Falência supra, o imóvel objeto desta matrícula foi Arrecadado. Consta na Av.3 
desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 2006.61.82.033133-0, em trâmite 

n a 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens e direitos de INDUSTRIAS DE PAPÉIS INDEPENDÊNCIA S/A. Valor da Avaliação dos 
Imóveis: R$ 15.378.116,00 (Quinze milhões, trezentos e setenta e oito mil e cento e 
dezesseis) para agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme 

tabela de atualização monetária do TJ/SP; BENS MÓVEIS: 01 Tanque de Polietileno, sem 
marca e nº de série aparente, capacidade de 6000 litros, cor branca; 01 Máquina lavadora de alta 
pressão marca Karcher, cor amarela e preta, sem nº de série aparente, com motor Weg 8 cv; 01 

Conjunto denominado Recuperador de Fibras, composto de dois equipamentos, tipo filtro, marca 
Ikemori, cor branca, sem nº de série aparente, com dois motores cada, contendo quadro elétrico, 
reservatório, duas bombas de sucção acionadas por quatro motores marca Weg de 25 cv cada, 

cor azul usado; 01 Motor de 150 HP, cor azul sem marca aparente; 01 Motor de 15 cv acoplado a 
bomba, marca Búfalo, nº de série 41919-8; 01 Chave de partida marca Hidrapuper Vertical MP02, 
cor cinza, usado; 01 Motor de 150 HP, acoplado ao equipamento denominado Hidrapuper sem 

marca aparente, cor azul, com quadro elétrico; 01 Motor de 10 HP, acoplado à bomba, sem 
marca aparente, cor azul, com quadro elétrico; 01 Equipamento denominado Agitador de Massa, 
sem marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg de 15 cv, nº de série BC 90876, usado; 

01 Equipamento denominado Refinador de Massa, sem marca ou nº de série aparente, contendo 
motor de 100 cv, marca Weg, cor azul, nº de série não localizado, com quadro elétrico, usado; 01 
Equipamento denominado Refinador de Massa, sem marca ou nº de série aparente, contendo 

motor elétrico, sem marca, nº de série 250SM0880 e quadro elétrico, usado; 01 Motor acoplado à 
bomba, marca Weg, 75 cv, nº de série TE225S/M1095AG40476, cor azul, contendo quadro 
elétrico, usado; 01 Equipamento denominado Recuperador de Fibra, marca Ikemori, sem nº de 

série aparente, cor verde, contendo motor de 1,5 cv, marca Weg, sem nº de série aparente, 
usado; 01 Equipamento denominado Recuperador de Fibra, marca Ikemori, sem nº de série 
aparente, cor verde, desmontado, sem motor; 01 Equipamento denominado Agitador de Massa, 

sem marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg, 15 cv, cor azul, nº de série 
1197AM94780, contendo quadro elétrico; 01 Equipamento denominado Agitador de Massa, sem 
marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg, 15 cv, cor azul, nº de série 160M887, 

contendo quadro elétrico, usado; 01 Aparelho denominado Separador de Massa Grossa, marca 
Voith, sem nº de série aparente, cor verde, acoplado na vertical com motor Weg de 5 cv, sem nº 
de série aparente, contendo quadro elétrico, usado; 01 Motor acoplado a bomba alimentadora da 

caixa de Massa, marca Weg, 7,5 cv, 5,5 hp, usado; 01 Equipamento denominado Depurador de 
Fibras, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor marca Weg de 7,5 cv, usado; 01 
Penetra Vibratória, sem marca ou nº de série aparente; contendo motor marca Vibradon, 0,75 cv, 

usada; 01 Conjunto denominado Clener, composto de três filtros, marca Voith, cor vermelha, 
usado; 01 Motor Elétrico, sem marca ou nº de série aparente, acoplado à bomba, 7,5 cv, cor azul, 
contendo bomba marca Merelli, sem nº de série aparente; 01 Bomba misturadora, sem marca ou 

nº de série aparente, contendo motor Weg, 30 cv, cor azul, usada; 02 Bombas de Vácuo, sem 
marca ou nº de série aparente, contendo cada uma motor marca Weg, 40 cv, cor azul, usadas; 01 
Bomba de piscina, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor marca Weg, 10 cv, cor 

azul, usada; 01 Motor com bomba para alimentação da caldeira com água, marca GE, 3 cv, cor 
cinza, sem nº de série aparente, usado; 01 Máquina de Fabricação de Papel, denominada MP2, 
fabricação própria, composta de caixa de entrada de Massa marca Cavallari, tela de mesa plana 

com rolos desaguadoras, três caixas de vácuo, feltro úmido com conjunto composto de duas 
prensas, cilindro de 3,5 metros de altura x 1,50 m de largura, com feltro lustrador, prensa, secador 
cilíndrico com tela secadora e enroladeira, com dois motores auxiliares, contendo quadro elétrico 
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e motor geral marca Weg, 50 cv, cor azul, usada; 01 Equipamento denominado Recuperador de 
Fibras, marca Tremmer Mod. 1000S Voith, sem nº de série aparente, contendo motor 0,3 cv, sem 

marca ou nº de série aparente, usado; 02 Tanques Agitadores em aço inox, sem marca ou nº de 
série aparente, capacidade 500 litros cada um, contendo motor marca Weg, 0,75 cv, usados; 01 
Motor marca Weg, 100 cv sem nº de série aparente, acoplado ao equipamento denominado 

Hidrapuper, contendo quadro elétrico, usado; 01 Motor marca Weg 10 cv, sem nº de série 
aparente, acoplado a bomba, cor azul, contendo quadro elétrico, usado; 01 Motor marca Weg 150 
cv, sem nº de série aparente, acoplado ao equipamento denominado Hidrapuper, contendo 

quadro elétrico, usado; 01 Motor marca Weg, 10 cv, sem nº de série aparente, acoplado à bomba, 
cor azul, contendo quadro elétrico, usado; 02 Equipamentos denominados Agitadores de Massa, 
sem marca ou nº de série aparente, contendo cada um motor Weg, 20 cv e quadro elétricos, 
usados; 01 Bomba de Massa para Alimentação do Refinador, sem marca ou nº de série aparente, 

contendo motor Weg, 20 cv e quadro elétrico; 01 Equipamento denominado Refinador de Massa, 
marca Pilão, cor verde, sem marca aparente, contendo motor Weg, 100 cv e quadro elétrico; 01 
Equipamento denominado Refinador de Massa, marca Pilão, cor verde, modelo RPD17, contendo 

motor Weg, 150 cv e quadro elétrico; 01 Equipamento denominado Separador de Massa Grossa, 
marca Voith, sem nº de série aparente, com motor na vertical, marca Weg, 5 cv, sem nº de série 
aparente, usado; 01 Peneira Vibratória, sem marca ou nº de série aparente, cor verde, contendo 

motor marca Vibradon, 0,75 cv e quadro elétrico; 01 Superfiltro, marca Ikemori, cor verde, sem nº 
de série aparente, contendo motor Weg 2 cv, sem nº de série aparente, usado; 01 Conjunto 
denominado Clener, composto de três filtros, marca Voith, sem nº de série aparente, usado; 01 

Tanque Agitador em aço inox, sem marca ou nº de série aparente, capacidade 500 litros contendo 
motor de 0,75 cv, usado; 01 Bomba de Vácuo, sem marca ou nº de série aparente, contendo 
motor marca Weg, 40 cv, cor azul, usada; 01 Motor marca Weg, 40 cv, cor azul, usado; 01 

Tanque em aço inoxidável, sem marca ou nº de série aparente, contendo bomba e dois motores 
Weg, sendo um de 7,5 cv e outro de 20 cv, usado; 01 Bomba Alimentadora da caixa de nível da 
Massa, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg de 7,5 cv, usada; 01 Bomba 

alimentadora da caixa de nível de massa, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor 
Weg de 7,5 cv, usada; 01 Máquina denominada Depuradora Centrífuga de Massa, sem marca ou 
nº de série aparente, cor verde, contendo motor marca Weg, 7,5 cv usada; 01 Peneira Vibratória, 

sem marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg de 3 cv, usada; 01 Motor Vibrador 
marca Weg 0,75 cv, cor azul, sem nº de série aparente, usado; 01 Bomba de piscina, sem marca 
ou nº de série aparente, contendo motor Weg, 10 cv, sem nº de série aparente usada; 01 

Máquina para Fabricação de Papel, denominada MP4, fabricação própria, composta de caixa de 
entrada em madeira, tela de mesa plana com rolos desagnadores, três caixas de vácuo, feltro 
úmido com conjunto composto de duas prensas, cilindro de 3,0 metros de altura 1,50 m de 

largura, com feltro lustrador, prensa, secador cilíndrico com tela secadora e enroladeira, com dois 
motores auxiliares marca Weg de 15 cv e 10 cv, contendo quadro elétrico e motor geral marca 
Weg, 20 cv, cor azul, usada; 01 Ventoinha cilíndrica, sem marca ou nº de série aparente, 

contendo marca Ibran, 2 cv, usada; 02 Talhas de duas toneladas, marca Berg Steel, usadas; 03 
Cilindros para secagem de papel com enroladeira, cor verde, sendo um cilindra de 2 metros x 
1,50m e dois cilindros de 2,50 m x 1,50 m, usados, sendo que referidos equipamentos eram parte 

integrante da Máquina para fabricação de Papel, denominada MP3, a qual foi desativada pela 
requerida, restando da mesma apenas estes itens ora descritos; 01 Máquina de Solda marca 
Eutectic, cor verde, modelo GS375NM80, usada; 01 Máquina lavadora de alta Pressão, marca 

Karcher, modelo HDS 1200, ano 99, nº de série 3107190, cor amarela e preta, usada; 01 Máquina 
Impressora Flexográfica, sem marca ou nº de série aparente, com variador marca Varimot, 10 cv, 
usada; 01 Máquina Rebobinadeira, denominada nº 03, cor verde, marca São José, sem nº de 

série aparente, fabricação 1996, contendo motor Varimot 7,5 cv, ventoinha de refugo com motor 
Weg 1 cv, carro hidráulico 0,5 cv, usada; 01 Máquina Rebobinadeira, denominada nº 02, cor 
verde e amarela, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor variador Varimot, 10 cv, 

com cavalete opcional, usada; 01 Máquina Rebobinadeira, denominada nº 01, cor verde e 
amarela, sem marca ou nº de série aparente, com motor variador Varimot, 10 cv, usada; 01 
Balança eletrônica/Mecânica marca Balmak, capacidade máxima 500 kg, mínima 2 kg, sem nº de 
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série aparente, usada; 01 Balança Eletrônica/Mecânica marca Balmak, capacidade máxima 500 
kg, mínima 2 kg, sem nº de série aparente, usada; 01 Balança Eletrônica marca Filizola, 

capacidade máxima 3000 kg, modelo LD2051, que se encontra no setor de expedição, sem o nº 
de série aparente, usada; 01 Máquinas Impressoras Flexográficas para impressão em papel tipo 
seda, sem marca ou nº de série aparente, com variador Varimot, 5 cv e duas caixas de secagem, 

usadas; 01 Máquina Impressora Flexográfica para impressão em papel tipo seda, sem marca ou 
nº de série aparente, contendo marca Weg 2 cv, e duas caixas de secagem, usada, porém não se 
encontra no local (conforme Laudo de Avaliação à fls. 1564); 02 Máquinas Impressoras 

Flexográficas, sem marca ou nº de série aparente, contendo variador Varimot, 5 cv, usadas, 
porém não se encontra no local (conforme Laudo de Avaliação à fls. 1564); 02 Máquinas 
Impressoras Flexográfícas sem marca ou nº de série aparente, contendo motor GE, 3 cv, usadas, 
porém não se encontra no local (conforme Laudo de Avaliação à fls. 1564); 01 Máquina 

Impressora Flexográfíca, sem marca ou nº de série aparente, contendo variador Varimot 5 cv, 
usadas, porém não se encontra no local (conforme Laudo de Avaliação à fls. 1564); 02 Prensas 
Hidráulicas, marca Joma, cor verde, sem nº de série aparente, contendo cada uma motor Weg, 

7,5 cv, usadas, porém não se encontra no local (conforme Laudo de Avaliação à fls. 1564); 01 
Maquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada nº 01, sem marca ou nº de série aparente, 
contendo motor GE, 10 cv, usada, porém não se encontra no local (conforme Laudo de Avaliação 

à fls. 1565); 01 Máquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada nº 02, sem marca ou nº de série 
aparente, contendo variador Varimot, 5 cv, usada, porém não se encontra no local (conforme 
Laudo de Avaliação à fls. 1565); 01 Máquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada nº 03, sem 

marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg, 5 cv, usada, porém não se encontra no local 
(conforme Laudo de Avaliação à fls. 1565); 01 Máquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada n° 
04, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg, 5 cv, usada, porém não se encontra 

no local (conforme Laudo de Avaliação à fls. 1565); 01 Maquina Bobinosa (rebobinadeira), 
denominada nº 05, sem marca ou nº de série aparente, conteúdo motor Weg, 5 cv, usada; 01 
Máquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada nº 06 sem marca ou nº de série aparente, 

contendo motor Weg, 5 cv, usada; 01 Máquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada nº 07 sem 
marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg, 5 cv, usada; 01 Máquina Bobinosa 
(rebobinadeira), denominada nº 08, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor Weg, 5 

cv, usada; 01 Máquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada nº 10, sem marca ou nº de série 
aparente, contendo variador Varimot, 7,5 cv e ventoinha de refugo, usada, a qual encontra-se 
desmontada; 01 Máquina Bobinosa (rebobinadeira), denominada nº 11, sem marca ou nº de série 

aparente, contendo variador Varimot, 10 cv com ventoinha de refugo, usada; 01 Balança 
Mecânica marca Perfecta, cor verde, sem nº de série aparente, usada; 01 Bebedouro Elétrico, 
marca Natugel, em inox, 220 volts, sem nº de série aparente, usado; 01 Guilhotina de Papel 

marca seybotd, cor verde, contendo motor Weg, 5 cv, largura 1,50 m, usada; 02 Guilhotinas, 
marca Funtimod, cor cinza, sem nº de série aparente, uma contendo motor GE e outra motor 
Búfalo, 5 cv cada, usadas; 01 Máquina envolvedora de pallets, marca Strapack Embalagens, 

contendo mesa giratória e dois motores Weg sendo um de 0,5 cv e outro de 1 cv, usada; 02 
Máquinas Cortadeiras e Contadoras de Folhas, marca São José, contendo injetor de fitas marca 
Altec, contador eletrônico CEA1040, cavaletes opcionais e variador, 5 cv, usadas; 02 Máquinas 

Cortadeiras e Contadoras de Folhas, marca São José, contendo injetor de fitas marca Altec, 
contador eletrônico, cavaletes opcionais e variador Varimot, 10 cv, usadas; 03 Talhas Elétricas 
marca Bambozzi, capacidade 1000 kg, com motor, usada; 01 Talha Elétrica marca Climber, 

capacidade 500 kg com motor de 1,5 cv, usada; 01 Talha Manual marca Berg Steel, capacidade 1 
tonelada, usaria; 05 Máquinas Seladoras de Embalagem, sendo 03 máquinas marca STM, 01 
máquina marca Brisa e 01 máquina marca MM, usadas; 01 Talha Manual, capacidade 1000 Kg, 

marca Berg Steel, usada; 01 Carro Hidráulico, marca Paletrans, modelo PL 2000, capacidade 
2000 Kg, nº de série 0719956, cor azul, usado; 01 Carro Hidráulico, marca Paletrans, modelo PL 
2000, capacidade 2000 Kg, nº de série 0719956, cor azul, usado; 01 Aspirador de Pó, marca 

Wap, modelo Turbo 1001, cor amarela e preta, sem nº de série aparente; 01 Máquina para 
Fabricação de Envelope, cor cinza, marca Winkler & Dunnerbier, alemã, tipo 80200, nº 8728, 
fabricação 1976, composta de quadro elétrico, duas bombas de vácuo, dois compressores, mesa 
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alimentadora, corpo dobrador, refile, colagem e mesa receptora do envelope. Referida máquina 
encontra-se semidesmontada; 01 Máquina Seladora de Embalagem, marca MM, cor verde, mod. 

CJ 1000x700, nº 1564, usada, fora de funcionamento; 02 Máquinas Seladoras de Embalagem 
marca Framac, cor cinza, modelo 4000, usadas; 02 Máquinas Crepadeiras, sem marca aparente, 
composta de dois cilindros secadores, uma tela de secagem, feltro úmido e motor Varimot 10 cv, 

usada; 01 Máquina Parafinadeira, cor verde, sem marca ou nº de série aparente, contendo motor 
5 cv, usada; 01 Máquina Plastificadora, cor verde, sem marca ou nº de série aparente, comendo 
motor 5 cv, usada; 01 Maquina Coladeira, marca Rami, cor vermelha e branca, sem nº de série 

aparente, composta de elevador elétrico de bobinas, painel de controle, prensa hidráulica, cinco 
caixas de secagem, à vapor e elétrica, usada; 01 Máquina Camurçadeira, sem marca aparente, 
cor verde, composta de secador elétrico, motor principal 5 cv, Weg, três batedores de pó, motor 
Weg 5 cv., usada; 01 Máquina Onduladeira de papel, sem marca aparente, cor verde e amarela, 

contendo motor Weg, 5 cv,, motor Weg 2 cv, talha manual de 500 kg, marca Berg Steel, três 
caixas de secagem e um secador elétrico, usado; 03 Tornos de Canudo, marca Imor, sem nº de 
série aparente, cor verde, contendo cada um motor GE, 2 cv, usados; 02 Máquinas pata Corte de 

Canudo, manual, sem marca ou nº de série aparente, usadas; 02 Máquinas para corte de canudo, 
elétricas, sem marca ou nº de série aparente, cor azul, contendo cada um motor Weg, 1 cv, 
usadas; 01 Esmeril, sem marca aparente, cor azul, com motor 0,5 cv, usado; 01 Laminadeira cor 

verde e amarela, sem marca aparente, com variador Varimot 10 cv, Eberle e talha Berg Steel, 
capacidade 1000 kg, usada; 01 Máquina Gomadeira, sem marca aparente, cor verde, contendo 
variador Varimot, 7,5 cv, talha manual Berg Steel, capacidade 500 kg, cilindro secador com 

variador Varimot 2 cv, usada; 01 Máquina Plastificadora, sem marca ou nº de série aparente, cor 
verde, com variador Varimot 2,0 cv, usada; 01 Máquina Coladeira, sem marca aparente, cor verde 
e amarelo, com cinco cilindros secadores elétricos, motor Weg 7,5 cv e talha manual Berg Steel 

100 Kg, usada; 01 Máquina Coladeira, sem marca aparente, cor verde e amarelo, com três 
cilindros secadores elétricos, sem motor, com talha manual Berg Steel 1000 Kg, usada; 01 
Impressora para Papel Alumínio, cor verde, sem marca aparente, contendo dois cilindros elétricos 

e variador Varimot 5 cv, e duas talhas Berg Steel para 500 Kg cada, usada; 01 Impressora para 
Papel Alumínio, cor verde e amarela, contendo um cilindro secador, motor Weg 3 cv e talha 500 
kg, usada; 03 Máquinas Bobinosas, denominadas nºs 02 e 03, sem marca aparente, com variador 

Varimot, 5 cv, usadas e 01 máquina rebobinadeira nº 04 (antiga máquina bobinosa nº 01); 01 
Maquina Impressora Flexográfica, marca Rami, sem nº de série aparente, cor vermelha, 
composta de quatro batedores, quadro reservatórios de tinta e dois motores Varimot de 5 cv, 

usada; 01 Máquina Betumadeira, marca Otrachan, cor verde, com motor variador, 30 cv, 
reservatório de Piche, com resistência elétrica e coifa exaustora marca Funcional, usada; 01 
Talha elétrica marca Bambozzi, capacidade 750 Kg, usada; 01 Máquina Calandra, marca 

Butterworth, cor verde, contendo duas talhas, manual, sendo uma para 500 kg, e outra para 2000 
Kg, com motores Weg de 10 cv, 3 cv e 0,5, usada; 01 Balança Eletrônica marca Balmac (antiga 
Filizola), capacidade 1500 Kg, usada; 13 Máquinas Enroladeiras de Papel Crepom, marca São 

José, com motor variador de 1 cv, cor verde, usada; 03 Máquinas Seladoras, cor cinza, marca 
STM, usada; 01 Máquina Seladora, cor cinza, marca Briosa, usada; 01 Maquita envolvedora de 
caixas (plastificadora), marca Caraça, cor cinza, com 1 motor Weg de 0,75 cv e 2 motores da 

marca Siemens de 0,33 cv e túnel de secagem, usada; 01 Balança Mecânica, marca Cortbal, 
capc. 150 Kg, cor cinza, usada; 02 Máquinas Envolvedoras de Caixas de Fita Amarradeira, marca 
Strapack, modelo ES-102C, cor amarela, tampo em inox, ano 1997, usada; 01 Carro Hidráulico 

manual, cor azul, modelo HP 200, marca Palebras, capacidade de carga 2.000 Kg, usado; 04 
Motores Elétricos marca Weg, de 100 cv, cor azul; 03 Motores Elétricos marca Weg, de 100 cv, 
cor azul, queimados; 01 Motor Elétrico de corrente contínua, marca Varimot de 7,5 cv, cor verde; 

02 Motores Elétricos, marca Varimot de 7,5 cv, cor preta; 02 Motores Elétricos, marca Varimot de 
3 cv, cor preta; 02 Motores Elétricos, marca GE de 50 cv, cor azul; 01 Motor Elétrico, Marca Weg 
de 30 cv, cor verde; 01 Motor Variador de 1 cv, marca Varimot cor cinza; 01 Máquina Tipo corte 

Vinco, cor verde, marca Ikemori (no pátio), fora de funcionamento; 01 Prensa Hidráulica, cor 
verde, com reservatório, marca Jabert, motor 15 cv Weg e bomba hidráulica de palheta, usada; 
01 Bomba de Vácuo desmontada, cor cinza, marca Mausa; 01 Empilhadora a gás e a gasolina, 
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marca Hyster, cor amarela, modelo 55 XM; 01 Máquina Policorte disco 16 polegadas, com motor 
Arno de 5 cv, cor amarela e verde, usada; 01 Esmerilhadeira marca Bosch, modelo GWS 20-180, 

disco de 7 polegadas, cor azul e cabo preto; 01 Esmerilhadeira marca Bosch, com disco de 9 
polegadas, cor verde, usada; 01 Máquina de solda marca Bambozzi, mod. TRR-2600, 300 
amperes, cor laranja e vende, usada; 01 Torno Mecânico Horizontal marca Imor, modelo NVS-1, 

barramento 3,20 metros com bomba de óleo e placa com três castanhas, cor verde, usado; 01 
Retífica de Torno, marca Adriática, com motor de 1 cv, cor amarela, usada; 01 Torno Mecânico 
modelo Oficina 650, marca Imor, placa com quatro castanhas não localizada, barramento de dois 

metros, com bomba de óleo, usado; 01 Retifica de torno, marca Adriática, com motor 0,5 cv, cor 
amarela, usada; 01 Fresadora Universal marca Zocca, modelo V-30, cor verde, fabricação 1996, 
nº 329, com motor Weg de 06 cv, com três mandris para rasgo de chavetas e desbaste, pinças e 
fresas rotativas, conjunto rotativo para fresar engrenagens helicoidais (três castanhas) e 

cabeçotes para rasgo transversal, usadas; 01 Tomo Mecânico, modelo Oficina 650, marca Imor, 
com dois metros de barramento, cor vende, placa de quatro castanhas, sem bomba de óleo, 
usado; 01 Prensa Hidráulica manual, capacidade 30 toneladas, marca Schwing Siwa, cor verde, 

usada; 01 Máquina de Solda marca Esab modelo LHE 375 BR, cor amarela e preta, 300 
amperes, usada; 01 Máquina Bobina (Ref. 9), com motor Variador de 5 cv, marca Weg, bomba 
hidráulica e motor, encontra-se desmontada e sem motor; 01 Furadeira de bancada vertical, 

marca Kone, tipo FC2, capacidade 1 polegada, nº 195/75, cor verde, com motor de 3 cv, marca 
GE, usada; 01 Plaina Limadora marca MAP, capacidade 50 mm, com motor marca Brasil de 2 cv, 
cor verde, usada; 01 Guilhotina Marca Catu, cor verde, com motor Brasil de 3 cv capacidade de 

corte 800 milímetros, usada; 01 Maçarico marca White Martins, com dois cilindros de acetileno e 
oxigênio, mangueiras e caneta de corte, usado; 01 Moto Esmeril com dois rebolos de seis 
polegadas, usado; 01 Furadeira de Bancada vertical marca Joinville, modelo 3 FC, nº D11/1084, 

fabricação 1980, cor verde, com motor Brasil de 3 cv , mandril de 1 polegada, e duas morsas, 
usada; 01 Serra hidráulica, marca Franho, tipo S500, nº EU10, motor de 1 cv, cor verde, usada; 
01 Bomba Misturadora, marca Ikemori, cor verde, acoplada com motor Weg, 30 cv, cor azul, 

usada; 01 Conjunto Peneira Vibratória, base móvel e base fixa, cor verde (desmontada); 01 
Conjunto Regulador de Tela, cor azul (duas peças), usada; 01 Scanner HP marca ScanJet 3C, 
cor cinza, usado; 02 Arquivos em aço com quatro gavetas para pastas suspensas, medida 

padrão, marca Atila, cor cinza, usado; 01 Arquivo em aço com quatro gavetas para pastas 
suspensas, medida padrão, sem marca aparente; 01 Arquivo em aço para guardar desenho 
industrial (mapoteca), cor cinza, com cinco gavetas, medindo 1,35 m x 1,00 m 0,70 m de altura, 

usado; 01 Escrivaninha em L com quatro gavetas em material melamínico, estrutura tubular, 
medindo 1,35 m x 1,20 m, usada; 04 Cilindros de oxigênio, cor preta, usado; 02 Cilindros de 
Acetileno, de 7 m3, cor vermelha, usado; 01 Ar condicionado marca Totaline, 7500 BTU, cor 

cinza, usado; 01 Microcomputador 32 XM Creative, cor cinza, nº 029508-486, com monitor color 
de 14”, teclado, mouse e estabilizador de voltagem marca Revolution, usado; 01 Mesa em L, em 
material melamínico, cor cinza, medindo 1,00 m x 1,50 m, estrutura tubular, usada; 01 

Compressor Industrial manca Wayne, modelo W2-912012H, 460 litros, com motor de 30 HP, 
fabricação 97, cor vermelha, com dois pistões e motores, usado; 01 Compressor Industrial marca 
Wayne, cor verde, com um pistão, motor de 15 cv, 400 litros, usado; 01 Compressor Industrial tipo 

Parafuso, manca Schulz, modelo SRP 2040, nº J-89576, com reservatório vertical externo, cor 
preta, nº C145092, usado; 01 Maquina de Fabricar Tubetes, composta de oito reservatórios de 
cola, sete stangas para rolos, cor verde, com dois motores variadores de 3 cv e um motor 

variador de 2cv, uma serra elétrica de pêndulo com motor de 2 cv, usada, fora de funcionamento; 
01 Reservatório de água (tanque), em polipropileno, capacidade, do tanque de 5000 litros, com 
bomba e motor de 1 cv marca Weg; 01 Tanque misturador em aço inox, capacidade 2000 litros, 

com motor Weg de 5 cv e duas bombas com dois motores marca Weg de 1 cv, usado; 01 
Centrífuga em aço inox, capacidade 1000 litros, com motor Weg de 15 cv, usada; 01 Secador de 
Pó em aço inox, com motor Weg de 2 cv e coletor tipo coifa em aço inox, usado; 01 Painel 

Eletrônico com cinco inversores de frequência, cor cinza, marca Danfoss e Siemens, usado; 01 
Picador de Polietileno marca Rone, com motor Weg de 15 cv, cor cinza e azul, e ventoinha com 
motor Weg de 3 cv, usado; 01 Máquinas Crepinte, cor vende, ano 98, 7 mesas de secagem a 
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vapor, cinco motores (três de 0,5 cv e dois de 1 cv), com cinco redutores, usada; 01 Máquinas 
Crepinte, cor verde, ano 97, 4 mesas de secagem a vapor, sem raspa automática e sem elevador, 

cinco motores (três de 0,5 cv e dois de 1 cv), com cinco redutores, usada; 02 Máquinas 
Crepadeira, contendo um reservatório de tinta automático, çrepador, secador, enroladeira 
automática, três rolos de prensa, uma tela secadora, e quatro motores marca Weg (dois motores 

de 2 cv e dois motores de 7,5 cv), usadas; 04 Painéis pneumáticos com válvulas, cor cinza, 
marca Cartuns, usados; 01 Cabine elétrica com doze inversores de frequência marca Toshiba, 
seis inventores de frequência marca Danfoss, dois comandos eletrônicos marca Gfannc, com 

CPU e módulos e módulos analógicos em dois comandos eletrônicos manca Altus, com CPU e 
módulos analógicos, usado; 01 Ar Condicionado marca Springer 18,000 BTUs, modelo Mundial, 
cor cinza, usado; 10 Batedores de tinta em aço inox (tanque capacidade 150 litros), com motor de 
1 cv a prova de explosão, usados; 03 Bombas de Água, modelo C10, sendo uma acoplada com 

motor marca GE de 30 cv, uma acoplada com motor Weg de 25 cv e uma acoplada com motor 
Kohibach de 20 cv, usadas; 01 Transformador de energia, marca Superkvea, 500 KVA de 
potência, tensão de entrada de 11.800 volts, e tensão de saída 220 volts, série 715366, 

fabricação 1971, usado; 01 Transformador de energia, marca Dedini, 750 KVA, tensão de entrada 
11.800 volts, saída 220 volts, série 12317, ano de fabricação 1975, usado; 01 Transformador de 
energia marca Mag, 500 KVA, tensão de entrada 11.800 volts, tensão de saída 220 volts, série 

016721, fabricação 2001, cor cinza, usado; 01 Caldeira para fabricação de Vapor marca Ata, cor 
cinza, fabricação 1971, nº 2497, modelo 3-20, pressão 120 PSI, vazão 4000 kg/h, com painel de 
controle e cinco motores, uma bomba de água com motor de 15 cv, ignição com motor de 2 cv, 

bomba de óleo com motor de 1 cv, ventilador com motor de 25 cv e sirene com motor 0,25 cv, 
usada; 01 Caldeira para fabricação de Vapor marca Ata, cor alumínio, tipo H, modelo 3-22, 
fabricação 1969, pressão 120 PSI, produção de vapor 4800 k/h, nº 1841, com cinco motores, uma 

bomba de água com motor de 15 cv, ignição com motor de 0,33 cv, bomba de óleo com motor de 
0,75 cv, ventilador com motor de 15 cv e sirene com motor 0,25 cv, usada; 01 Bomba de água 
com motor de 7,5 cv, marca GE, cor azul, usada; 03 Bombas de óleo dos tanques, com três 

motores de 3 cv, cor azul, usado; 01 Mesa para escritório em madeira revestida em material 
melamínico, cor cinza, estrutura tubular, sem marca aparente, contendo duas gavetas e chaves, 
medindo 1,67m x 0,75 m x 0,73 m de altura, usada; 01 Mesa para escritório em madeira revestida 

em material melamínico cor cinza com detalhes em preto, estrutura tubular, sem marca aparente; 
contendo duas gavetas e chaves, medindo 1,25 m x 0,75 m x 0,74 m de altura, usada; 01 Mesa 
para impressora em madeira melamínico, cor cinza, com detalhes em preto, estrutura tubular, 

contendo suporte para teclado, medindo 0,91 m de comprimento x 0,50 m de largura x 0,73 m de 
altura, usada; 01 Mesa para impressora em madeira revestida em material melamínico, cor cinza, 
com detalhes em preto, estrutura tubular, contendo suporte para teclado medindo 0,91 m x 0,92 x 

0,72 m de altura, usada; 01 Mesa para impressora em madeira revestida em material melamínico 
cor cinza, com detalhes de preto, estrutura tubular, comendo suporte para teclado, medindo 1,11 
m x 0,67m x 0,74 m de altura, usada; 01 Mesa metálica, cor cinza medindo 0,63 m x 0,45m x 0,64 

m de altura usada; 01 Mesa para escritório em madeira, acabamento padrão cerejeira, contendo 
seis gavetas, medindo 1,55 m x 0,75 x 0,76 m de altura, usada; 01 Armário em madeira, 
acabamento padrão cerejeira, com duas portas e uma prateleira, contendo chaves, medindo 0,79 

m x 0,54m x 0,74 m de altura, usado; 01 Arquivo de aço, marca Pavani, cor cinza, cinco gavetas, 
medindo 0,35m de frente x 0,70m de profundidade x 1,34m de altura, usado; 01 Microcomputador 
Pentium 166 Mhz, 32 Mb, com monitor colorido de 14 polegadas, teclado e mouse, cor cinza; 01 

Impressora Matricial marca Epson, modelo FX 1170, cor bege, usada; 01 Calculadora Elétrica de 
Mesa, marca Sharp, modelo Compet CS-2157, cor creme, usada; 01 Monitor colorido de 14 
polegadas, marca Philips, usado; 01 Impressora Matricial marca Epson LX 300, modelo 

QuietColor, cor bege, usada; 01 Microcomputador modelo MMX-166 Mhz, 28 Mb, cor cinza, com 
monitor colorido de 14”, teclado e mouse, usado; 01 Impressora HP modelo Deskjet 692C, cor 
cinza, usado; 01 Arquivo de Aço de quatro gavetas, cor cinza, marca Isma, medida padrão, 

usado; 01 Cadeira Giratória, marca Rodes, revestida em tecido azul, usada; 01 Cadeira giratória 
com apoio de braço, marca Rodes, revestida em tecido azul, usada; 01 Cadeira giratória, sem 
marca aparente, revestida em Courvin preto, usada; 01 Cadeira Fixa com apoio de braço, 
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revestida em tecido veludo preto, sem marca aparente, usada; 01 Cadeira Fixa, sem marca 
aparente, revestida em tecido chumbo, usada; 02 Escrivaninhas em L, em material melamínico, 

estrutura tubular, cor cinza, 3 gavetas, medindo 1,40m x 1,08m, usada; 02 Arquivos em aço com 
quatro gavetas para pastas suspensas, sem marca aparente, cor cinza, usados; 02 Arquivos em 
aço com quatro gavetas para pastas suspensas, marca Atila, cor cinza, usados; 01 Arquivo em 

aço com quatro gavetas para pastas suspensas, marca Adap, cor cinza, usado; 01 Arquivo em 
aço com três gavetas para pastas suspensas e duas gavetas para fichário, sem marca aparente, 
cor azul, usado; 01 Impressora marca HP modelo Deskjet 640C, cor cinza, nº BR 1421S034, 

usada; 01 Impressora Matricial marca Epson modelo FX, sem nº de série aparente, cor cinza, 
usada; 01 Microcomputador Pentium MMX 233 Mhz, 32 Mb, monitor colorido 14”, marca Philips, 
teclado e mouse na cor cinza, usado; 01 Microcomputador Pentium MMX 233 Mhz, 32 Mb, 
monitor colorido 14”, marca Troni, teclado e mouse na cor cinza, usado; 01 Microcomputador 

Pentium 150 Mhz, 40 Mb, monitor colorido 14”, marca TCE, teclado e mouse na cor cinza, usado; 
01 Escrivaninha em madeira imbuia com sete gavetas, medindo 1,37 m x 0,76 m x 0,78 m de 
altura, usada; 01 Ar condicionado marca Totaline 7500 BTU, cor cinza, usado; 01 Escrivaninha 

em madeira cerejeira, com duas gavetas, medindo 0,92 x 0,46 x 0,72 de altura, usada; 02 
Cadeiras giratórias em tecido, marca Stiloflex, revestidas em tecido cor chumbo, usada; 01 
Cadeira Fixa, sem marca aparente, revestidas em tecido na cor chumbo, usadas; 01 Cadeira 

giratória com braço de apoio, revestida em Courvin, marca Giroflex, cor preta, usada; 01 Ar 
condicionado marca Springer Mundial cor cinza, 18000 BTUs, usado; 01 Arquivo em aço com três 
gavetas para pastas suspensas e duas gavetas para fichário, cor cinza, sem marca aparente, 

usado; 01 Arquivo em aço para pastas suspensas, com quatro gavetas, marca Pandin, cor cinza 
usado; 01 Prateleira em madeira envernizada, medindo 2,30 x 0,45 x 1,10 m de altura, com duas 
portas de abrir no centro e prateleiras nas duas extremidades, sem marca aparente, usada; 01 

Escrivaninha em fórmica imitação imbuía com seis gavetas medindo 1,50 m x 0,70 m x 0,75 m de 
altura, estrutura tubular, sem marca aparente, usada; 01 Escrivaninha em Imbuia com seis 
gavetas medindo 1,56 m x 0,70m x 0,74 m de altura, estrutura tubular, sem marca aparente, 

usada; 01 Escrivaninha em madeira envernizada, com seis gavetas, estrutura em madeira, 
medindo 1,40m x 0,80m x 0,76m de altura, usada; 01 Mesa para computador em material 
melamínico, estrutura tubular cor cinza, medindo 1,10m x 0,85m x 0,74m de altura, sem marca 

aparente, usada; 01 Mesa para impressora em material melamínico, estrutura tubular cor bege, 
medindo 0,57m x 0,45m x 0,70m de altura, sem marca aparente, usada; 01 Impressora marca 
Epson FX 1170, matricial, modelo 9855, cor cinza, usada; 01 Impressora HF modelo Apolo 

P2200, marca Hewlett Packard, cor cinza e azul, usada; 01 Impressora marca HP, modelo HP 
680 C, cor cinza, usada; 04 Microcomputadores Pentium MMX 133 Mhz, 32 Mb, com monitor 
colorido 14”, teclado e mouse, cor cinza, usado; 03 Cadeiras giratórias revestidas em tecido cor 

chumbo, marca Stiloflex, usadas; 02 Cadeiras giratórias com braço de apoio, cor chumbo, sem 
marca aparente, usadas; 02 Cadeiras fixas revestidas em courvin preto, sem marca aparente, 
usada; 01 Triturador Elétrico de papel marca Fragmaq, usado; 01 Máquina de escrever elétrica, 

marca Olivett, modelo Praxis 201-II, cor preta, usada; 01 Máquina Copiadora marca Xerox, 
modelo 5614, cor cinza, usada; 01 Monitor Colorido 14”, marca Philips, cor cinza, teclado e 
mouse, usado; 01 Impressora marca HP, modelo Deskjet 692C, cor cinza, usada; 01 Impressora 

Matricial marca Epson FX 1170, cor bege, usada; 01 CPU de Microcomputador Pentium II, de 32 
Mb, 400 Mhz, cor cinza, usado; 01 Armário de Madeira Prensada, cor cinza, com duas portas de 
abrir e uma prateleira, medindo 0,9m x 0,35m x l,58m de altura, usado; 01 Escrivaninha em 

madeira com tampo em imitação de imbuia, com tris gavetas, medindo 0,90m x 0,47m x 0,70 m 
de altura, sem marca aparente; 01 Prateleira de chapa com quatro divisões, medindo 0,92 x 0,30 
x 1,95m de altura, usada; 01 Cofre de segurança antifogo, para guardar disquetes e back-ups, 

medindo 0,70m x 0,S5m x 0,66m de altura, cor cinza, usado; 01 Microcomputador Pentium 66 
Mhz, 100 Mb, cor cinza, com monitor 14” Preto e branco, usado; 01 Impressora Matricial marca, 
Epson FX 1170, modelo 8755, cor bege, usada; 01 Microcomputador Pentium II, 400 Mhz, 64 Mb, 

com monitor colorido de 14”, teclado e mouse, usado; 01 Microcomputador Pentium II, 400 Mhz, 
64 Mb, com monitor colorido de 14”, teclado e mouse, usado; 01 Microcomputador Pentium III, 
500Mhz, 64 Mb, com monitor colorido de 14” e teclado, usado; 01 Microcomputador Pentium, 66 
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Mhz, 8 Mb, com monitor colorido de 14” e teclado, usado; 02 impressoras Térmica, marca Zebra, 
modelo Stripe, cor cinza, usadas; 01 Aparelho de Ar condicionado marca Cônsul, cor marrom, 

grafite, 3800 BTUs, usado; 02 Mesas em material melamínico, cor cinza, estrutura tubular, 
medindo 1,56m x 0,70m x 0,74m de altura, usadas; 02 Estabilizadores de energia (no breack), 
marca Ápice; cor cinza, usado; 01 Escrivaninha em L, com quatro gavetas, revestimento em 

material melamínico, cor cinza, medindo 1,80m x 0,90m x 0,74m de altura, usada; 01 Arquivo em 
aço com seis gavetas para fichário, marca Marte, cor cinza, usado; 01 Mesa para 
microcomputador em material melamínico, cor branca, sem marca aparente, medindo 0,90 m x 

0,90m x 0,74m de altura, usada; 01 Cadeira giratória com apoio de braço, revestida em tecido 
chumbo, sem marca aparente, usada; 01 Cadeira giratória sem braço de apoio, revestida em 
courvin preto, sem marca aparente, usada; 01 Cadeira fixa revestida em tecido chumbo, sem 
marca aparente, usada; 01 Microcomputador Pentium 633 Mhz, 64 Mb, com Kit Multimídia 

completo, monitor colorido do 14”, teclado e mouse; 01 Impressora HP Deskjet 840C, cor cinza, 
usada; 02 Armários, marca Securit em madeira cerejeira, com duas portas, medindo 0,79m x 
0,54m x 0,74m de altura, usados; 01 Arquivo em aço para pastas suspensas, medindo 0,50m x 

0,71 m x 1l,10m de altura, cor cinza, usado; 01 Cadeira Executiva marca Giroflex, com braço de 
apoio, revestida em tecido vermelho, usado; 02 Cadeiras Fixas, marca Giroflex, revestida em 
tecido vermelho, usadas; 01 Cofre blindado, cor cinza, medindo 1,30m x 0,44m x 0,49m, usado; 

01 Frigobar marca Cônsul modelo Compact 80 litros, cor branca, usado; 01 Mesa em L, em 
cerejeira, quatro gavetas, medindo, 0,90m x 1,80m x 1,04m x 0,60m com 0,72m de altura, usada; 
01 Ventilador tipo torre, marca Super Twisti, cor bege, usado; 01 Ar condicionado marca Elgin, 

10000 BTUs, cor marfim, usado; 01 Cofre blindado medindo 0,55m x 0,49m x 1,38m de altura; 01 
Arquivo em aço para pastas suspensas, com quatro gavetas, medindo 0,48 x 0,52 x 0,69m de 
altura, usado; 01 Estante Tubular com prateleiras de vidros temperados mediado 1,70 x 0,39 x 

1,83 m de altura, usada; 01 Ar condicionado manca Carrier, 10000 BTUs, cor cinza, usado; 01 
Monitor colorido de 14”, cor cinza, usado; 01 Impressora HP modelo Deskjet 695C, cor cinza, 
usada; 01 Mesa em L, em material melamínico, quatro gavetas, cor cinza medindo 1,26 x 0,70 x 

0,75 m de altura; 01 Cadeira giratória executiva marca Mikawa, cor azul, revestida em tecido com 
azul, com braço de apoio, sem marca aparente, usada; 02 Cadeiras fixas revestidas era courvin 
preto, sem marca aparente, usada; 01 Bebedouro portátil elétrico com suporte para galão de 

água, marca Karina, com duas torneiras, usado; 07 Arquivos em aço, com quatro gavetas para 
pastas suspensas, cor cinza, sem marca aparente, usados; 01 Arquivo em aço, com seis gavetas, 
para fichário, medindo 0,56 x 0,71 x 1,32 m de altura, cor cinza, sem marca aparente, usado; 03 

Mesas em L, quatro gavetas, em cerejeira, medindo 0,68 x 1,55 x 1,00 x 0,66 x 0,74 de altura, 
usadas; 01 Microcomputador Celeron 600 Mhz, 65 Mb, com monitor colorido 14”, teclado e mouse 
cor cinza, usado; 01 Microcomputador Celeron 600 Mhz, 65 Mb, com monitor colorido 14”, teclado 

e mouse cor cinza, usado; 02 Mesas em L em material melamínico cor cinza, medindo 0,69 x 1,60 
x 0,60 x 1,20 x 0,75m de altura, usadas; 01 Armário em cerejeira, marca Pretty, com duas portas 
de abrir medindo 0,92 x 0,42 x 0,85m de altura, usado; 01 Máquina de Escrever elétrica, marca 

IBM, cor preta, usada; 01 Máquina de Escrever Manual, manca Olivetti, modelo Lines 88, cor 
cinza, usada; 01 Microcomputador Celeron 500 Mhz, 128 Mb, com monitor colorido de 14”, 
teclado e mouse, usado; 01 impressora HP Laserjet 1100, cor cinza, usada; 01 Calculadora 

elétrica de mesa marca General, modelo 2117 PDA, cor cinza, usada; 01 Frigobar marca Cônsul, 
cor branca, medindo 0,48 x 0,52 x 0,87m de altura, usado; 01 Mesa com três gavetas cor bege 
medindo 0,74 x 1,31 x 0,75m de altura, usada; 01 Plastificadora marca Companion, cor cinza, nº 

149249, usada; 01 Aparelho de fax, Panasonic, modelo KXF 890, cor chumbo, usado; 02 
Aparelhos de ar condicionado, marca Carrier, 1000 BTUs, cor marfim, usados; 02 Cadeiras 
giratórias com braço apoiador revestidas em tecido na cor chumbo, usadas; 01 Cadeira giratória 

com apoiador oval de braço, revestida em tecido na cor chumbo, usada; 01 Cadeira giratória sem 
braço apoiador, revestida em tecido chumbo, usada; 01 Cadeira giratória sem braço apoiador, 
revestida em tecido na cor azul, usada; 01 Cadeira giratória sem braço apoiador, marca Giroflex, 

revestida em courvin preto, usada; 01 Impressora matricial marca Epson modelo FX-1170, cor 
bege, nº 8755, usada; 01 Central Telefônica marca Ericsson, modelo Digivox, cor ocre, com 50 
ramais, usada; 11 Arquivos em Aço, com quatro gavetas para pastas suspensas, marca Securit, 
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medindo 0,47 x 0,72 x 1,34m de altura, cor cinza, usados; 01 Bebedor elétrico, com suporte para 
galão de água, marca EZ, usado; 01 Microcomputador Pentium 233 Mhz, 32 Mb , teclado e 

mouse, monitor de 14” colorido, cor cinza, usado; 01 Mesa em L, em material melamínico, cor 
bege, medindo 1,76 x 0,70 x 0,86 x 0,70 x 0,75m de altura, estrutura tubular, usada; 01 
Impressora HP modelo Deskjet 692C, cor cinza, usada; 05 Cadeiras giratórias revestidas em 

courvin preto, usadas; 01 Cadeira giratória com braço apoiador, revestida em tecido chumbo, 
usada; 01 Impressora Matricial marca Epson, modelo FX 2180, cor cinza, usada; 01 Fax marca 
Panasonic, modelo KX F67, cor preta, usado; 01 Microcomputador Celeron 466 Mhz, 65 Mb, 

monitor colorido 14”, teclado e mouse, usado; 01 Estabilizador de voltagem (no-breack), cor bege, 
usado; 01 Impressora Matricial marca Epson, modelo FX 2170, cor bege, nº de série 
2NGY040646, usada; 01 Microcomputador Pentium III 133 Mb, 433 Mhz, com monitor colorido 
14”, com teclado e mouse, usado; 03 Mesas em material melamínico, cor bege, quatro gavetas, 

estrutura tubular, medindo 1,50 x 0,74 x 0,75 m de altura, usadas; 03 Calculadoras elétricas de 
mesa, marca General, modelo 2117 PDA, cor bege, usada; 01 Mesa em L, padrão cerejeira, 
medindo 1,70 x 0,75 x 0,87 x 0,44 x 0,75m de altura, usada; 01 Máquina de escrever manual 

marca Olivetti, modelo Línea 98, cor cinza, usada; 02 Armários em material melamínico, cor bege, 
com duas portas de abrir, medindo 0,90 x 0,40 x 0,87m de altura, usados; 01 Arquivo em aço, 
com três gavetas para pastas suspensas e duas gavetas para fichário, cor cinza, medindo 0,50 x 

0,70 x 1,33m de altura, usado; 01 Cadeira giratória revestida em tecido com chumbo, usada; 01 
Escrivaninha em madeira Jacarandá, com seis gavetas, medindo 1,60 x 0,75 x 0,75m de altura, 
usada; 01 Mesa em madeira Jacarandá, com três gavetas, medindo 1,50 x 0,75 x 0,74m de 

altura, usada; 01 Armário com porta de correr, em madeira, medindo 0,97 x 0,48 x 0,75m de 
altura; 02 Cadeiras Giratórias revestidas em Courvin preto, usadas; 01 Cadeira Fixa revestida em 
courvin preto, usada; 01 Calculadora Elétrica de Mesa, marca General, modelo Teknika 2120PD, 

cor bege; 01 Arquivo em aço com quatro gavetas para pastas suspensas, cor cinza, usado; 01 
Estufa Elétrica para secagem de papel modelo 320, nº 92579, cor cinza martelado, sem marca 
aparente, usado; 01 Eletrodo para medição de Ph da água, marca Digimed, nº de série 04823, cor 

cinza, usado; 01 Balança Eletrônica de precisão, marca Tecnal, capacidade até 1 Kg, cor cinza e 
azul, usada; 01 Balança eletrônica manca Filizola, modelo BP-15, capacidade 15 Kg, cor gelo, 
prato em aço inox, usada; 01 Forno Micro-ondas marca LG, cor branca, medindo 0,52 x 0,29 x 

0,33, usado; 01 Instrumento para medir a refinação do papel, denominado chop-reagler, marca 
Regmed, n° 573/57, ano de fabricação 1989, usado; 01 Destiladora de Água, marca Tecnal, 
modelo NT-425, capacidade 2 l/h, em aço inox, usada; 01 Microcomputador Pentium 133 Mhz, 16 

Mb, monitor colorido de 14”, teclado e mouse, usado, em bom estado de conservação e em 
funcionamento; 01 Impressora Matricial marca Epson LX 300, modelo Quiet Color, cor cinza, 
usada; 01 Dinamômetro, marca Regnod, tipo RE/A30, nº 296/58, ano de fabricação 1979, cor 

dourada, usado; 01 Medidor de resistência de papel, marca Regmed, nº 257/57, modelo MT/M-A, 
ano 1972, usado; 01 Aparelho Televisor, marca Gradiente, colorido, 29”, cor marfim, usado; 01 
Mesa em Cerejeira, medindo 1,70 x 0,75 x, 0,74m de altura, pés em madeira, usada; 01 Cadeira 

giratória Diretor, marca Giroflex, com braço de apoio, revestida em courvin preto, usada; 01 Mesa 
padrão cerejeira, quatro gavetas, medindo 1,80 x 0,89 x 0,74m de altura, usada; 01 Arquivo em 
aço, quatro gavetas para pastas suspensas, cor bege, usado; 02 Cadeiras fixas com braço 

apoiador revestidas em courvin preto, usadas; 01 Cofre blindado, cor bege, medindo 0,55 x 0,42 x 
0,56m de altura, usado; 01 Multimídia marca IBM< modelo Aptivia, cor bege; 02 Cadeiras Fixas 
sem braço, revestidas em courvin preto, usadas; 01 Microcomputador Pentium 600 Mhz, 60 Mb, 

com monitor colorido 14”, teclado e mouse; 01 Impressora HP modelo Deskjet 660C, cor cinza, 
usada; 01 Aparelho de Ar Condicionado marca Cônsul 15000BTUs, cor chumbo, usado; 01 
Veículo marca Honda Civic LX, cor cinza, ano de fabricação e modelo 2000, gasolina, placas 

CRK 6969, chassi nº 93HEJ6540YZ409243; 01 Veículo marca Volkswagen Kombi, cor branca, 
ano de fabricação e modelo 1989, gasolina, placas CQZ 6657, chassi nº 9BWZZZ23ZKP016432; 
01 Veiculo marca Volkswagen Kombi, cor branca, ano de fabricação e modelo 1990, gasolina, 

placas CXR 3240, chassi nº 9BWZZZ23ZLP013596; 01 Veiculo marca Volkswagen Kombi, cor 
branca, ano de fabricação 1987, ano modelo 1988, álcool, placas CXR 0537, chassi nº 
9BWZZZ23ZHP020398. Valor da Avaliação dos Bens Móveis: R$ 2.209.136,00 (dois milhões, 
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duzentos e nove mil e cento e trinta e seis) para dezembro de 2006. VALOR DA 
AVALIAÇÃO LOTE ÚNICO: R$ 17.587.252,00 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta e 

sete mil e duzentos e cinquenta e dois). 
 
São Paulo, 20 de dezembro de 2021. 

 
 
Eu, _____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.         

 
 
 

__________________________________ 

Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias 
Juíza de Direito 


