














CASA (FAROL - MACEIÓ)

Proc. n. 0000410-85.2012.5.19.0001

01 (uma) casa conjugada, situada na Rua Gonçalves Dias, nº 77, Farol, Maceió, 
Alagoas, medindo aproximadamente o terreno 3,60 metros de frente por 30 metros 
de frente a fundos, antiga a construção, sem forro, coberta de telhas comuns, com 
sala, 01 quarto, 01 banheiro, cozinha e área de limpeza atrás, descoberta. 

Valor total: R$ 180.000,00        



CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO

Proc. n. 0000922-97.2014.5.19.0001

2.379kg (dois mil trezentos e setenta e nove quilos) de cantoneiras de aço 
carbono, modelos diversos (“g”, “u”, “l”), a critério do arrematante, peça fabricada e 
pronta, com entrega prevista no prazo de 45 dias pela executada, a contar da 
ciência da ordem judicial de entrega. O valor do quilo da cantoneira de aço foi 
avaliado em R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos).

Valor total: R$ 15.939,00 



CONDICIONADORES DE AR

Processo n.  0000550-72.2019.5.19.0002
01 (um) ar condicionado split, marca Hitachi, de 30.000 BTUs, em bom estado.

Valor total: R$ 2.500,00



CONDICIONADORES DE AR

Processo n.  0000550-72.2019.5.19.0002
01 (um) ar condicionado split, marca Electrolux, de 12.000 BTUs, em bom estado.

Valor total: R$ 900,00



CONDICIONADORES DE AR

Processo n.  0000550-72.2019.5.19.0002
01 (um) ar condicionado split, marca Komeco, de 9.000 BTUs, em bom estado. 

Valor total: R$ 750,00



CONDICIONADORES DE AR

Processo n.  0000550-72.2019.5.19.0002
01 (um) ar condicionado split, marca Hitachi, de 12.000 BTUs, em bom estado.

Valor total: R$ 900,00



LOTE DE TERRENO (RIO NOVO - MACEIÓ)
Processo n. 0000092-31.2014.5.19.0002

Lote de terreno sob o nº 02 da quadra “B-1”, componente do Loteamento Rio 
Novo, situado no bairro de Rio Novo, nesta cidade, medindo 10m de frente, 27m 
no lado direito, 34m do lado esquerdo e nos fundos 12,20m, limitando-se pela 
frente com a Rua em Projeto 05, já existente, no lado direito com Lote 01, no lado 
esquerdo com o Lote 03 e nos fundos com a rua em projeto 23, conforme 
matrícula R-1 n. 16.025, junto ao Cartório do 2º Registro Geral de Imóveis de 
Maceió-AL, pertencente à Cambrá Engenharia LTDA.                                                                                   

Valor R$ 80.000,00        
       Valor total: R$ 180.000,111111111 



TELEVISORES TUBULARES

Processo n. 0000385-30.2016.5.19.0002

06 (seis) televisores tubulares, 14 polegadas, marca CCE, em regular estado, 
avaliado, cada, em R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$1.200,00 (um 
mil e duzentos reais).

Valor total: R$ 1.200,00 



FRIGOBARES

Processo n. 0000385-30.2016.5.19.0002

02 (dois) frigobares, marca Consul, cor branca, todos em regular estado, mas 
com pontos de ferrugem, avaliado cada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 
reais), totalizando R$700,00 (setecentos reais).

 Valor Total:  R$ 700,00

 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Processo n. 0000385-30.2016.5.19.0002

01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Springer, 7.000 BTUS, em regular 
estado.

Valor total: R$ 300,00

 



GRUPO GERADOR DE ENERGIA

Processo n. 0000505-39.2017.5.19.0002

01 (um) grupo gerador de energia, portátil, à diesel, CSM GMD 7000 ES 9HP, 
voltagem 127/200, monofásico, capacidade 16l, peso 170kg, em pleno 
funcionamento.                                                                             

Valor total: R$ 5.500,00                                                                                                   



NOTEBOOK

Processo n. 0000505-39.2017.5.19.0002

01 (um) notebook IS 1412, intel pentium E 2220, 4GB de memória RAM, HD 298 
GB, Toshiba, Windows 10 Pro 6.4 BIT.

Valor total: R$ 750,00                                               

                                                                                                                      

                                                                                                                       



COMPUTADOR

Processo n. 0000505-39.2017.5.19.0002

01 (um) computador com sistema operacional Intel Core, 135403076 HZ, 
memória RAM 6GB, HD 465 GB, Windows 10 Pro 6.4 BIT.

 Valor total: R$ 650,00



COMPUTADOR

Processo n. 0000505-39.2017.5.19.0002

01 (um) computador  AMD FX 6100, tecnologia Zambezi, memória RAM 8GB, HD 
931 GB e 465 GB, Windows 10 Pro, 64 BIT.

                                                               Valor total: R$ 650,00    

                                                                                                                       



CADEIRAS DE CABELEIREIRO

Processo n. 0000973-63.2018.5.19.0003

06 (seis) cadeiras de cabeleireiro, marca Dompel, reclináveis, hidráulicas, 
revestidas em courino preto, estrutura em aço, com apoio para braços e pernas, 
modelo Lúmia, em bom estado de uso e conservação. 

                                                                                          Valor total: R$ 9.600,00                                               

                                                                                                                      

                                                                                                                       



GELADEIRA

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (uma) geladeira Consul, de uma porta, série CVU 20F.

 Valor total: R$ 200,00                                                                                               

                                                                                                                       



FREEZER

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (um) freezer, Polar, modelo MPI 200 APT.

Valor total: R$ 3.000,00                                               

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FREEZER

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (um) freezer, Polar, modelo MPI 200 A.

Valor total: R$ 3.000,00

                                                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FREEZER

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (um) freezer , Fricon, modelo HDE 50311.

 Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FREEZER

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (um) freezer , Fricon, modelo HDE 503.

 Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MÁQUINA DE FABRICAR SALGADOS

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (uma) máquina de fabricar salgados, Silver 2.0 (Aliment), em inox, com dois 
motores Neg, modelo Silver (724).

 Valor total: R$ 1.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MEXEDEIRA DE MASSA

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (uma) mexedeira de massas, Progás (the mix style), modelo PRMQ 40.

Valor total: R$ 400,00

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MEXEDEIRA DE MASSA

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (uma) mexedeira de massas, Progás (the mix style), modelo PRMQ 22.

  Valor total: R$ 400,00

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MISTURADOR DE MASSA

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

02 (dois) misturadores de massa, em inox, com motores, cor branca nas chapas 
laterais, sem modelo aparente de identificação.

 Valor total: R$ 800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



TRITURADOR

Processo n. 0000908-68.2018.5.19.0003

01 (um) triturador, Becker, modelo RBT 62, com copo em inox.

  Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



BALANÇA DIGITAL

Processo n. 0000952-87.2018.5.19.0003

 1 (uma) balança digital, marca Filizola CS-15, funcionando, sem defeito aparente.

  Valor total: R$ 140,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



ARMÁRIOS PARA CRESCIMENTO DE PÃO

Processo n. 0000952-87.2018.5.19.0003

3 (três) armários para crescimento do pão, serve de 18 a 20 assadeiras, com 
rodízios, sem marca aparente, diversos pontos de ferrugem, unidade avaliada em 
R$ 300,00 (trezentos reais).

  Valor total: R$ 900,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



ESTANTE EXPOSITORA DE PAREDE

Processo n. 0000952-87.2018.5.19.0003

1 (uma) estante de parede expositora, em madeira, com 4 prateleiras, medindo, 
aproximadamente, 2,00m x 0,5m x1,60m, precisando ser lixada e envernizada.

  Valor total: R$ 900,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



ILHA EXPOSITORA 

Processo n. 0000952-87.2018.5.19.0003

1 (uma) ilha expositora, em madeira, com 4 lados e 4 prateleiras, medindo, 
aproximadamente, 1,20m x 0,70m x1,70m, precisando ser lixada e envernizada. 

 Valor total:  R$ 500,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



VENTILADORES DE PAREDE 

Processo n. 0000366-50.2018.5.19.0003

 02 (dois) ventiladores de parede, marca Ventisol, em bom estado.

  Valor total: R$ 200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA DE MADEIRA 

Processo n.  0000366-50.2018.5.19.0003

02 (duas) mesas grandes, com dois bancos grandes cada, de madeira, em bom 
estado.

  Valor total: R$ 1.600,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESAS DE MADEIRA 

Processo n. 0000366-50.2018.5.19.0003

14 (catorze) conjuntos de mesas de madeira, com tampo de vidro, cada mesa 
com 4 cadeiras, em bom estado.

 Valor total: R$ 7.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FREEZER VERTICAL 

Processo n.  0000366-50.2018.5.19.0003

01 (um) freezer vertical, marca Fricon, em bom estado.

  Valor total: R$ 3.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MÓVEL 

Processo n.  0000366-50.2018.5.19.0003

01 (um) móvel com uma gaveta e com duas divisórias, em fórmica, em bom 
estado.

  Valor total: R$ 120,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MÓVEL 

Processo n. 0000366-50.2018.5.19.0003

01 (um) móvel com uma gaveta e com duas divisórias, em fórmica, em bom 
estado. 

  Valor total: R$ 120,00                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



EQUIPAMENTO - LINK DE TRANSMISSÃO 

Processo n. 0000134-04.2019.5.19.0003

01 (um) equipamento com função de link de transmissão (marca Teclar), 
processador (marca Orban Optimod FM) e RDS, em bom estado.

                                                                            Valor total:  R$ 60.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CARTEIRAS ESCOLARES 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

115 (cento e quinze) carteiras escolares com prancheta lateral fixa acoplada à 
estrutura. Composto por estrutura metálica na cor preta; assento, encosto e 
prancheta em plástico da cor azul, em bom estado de conservação, avaliadas por 
R$ 115,00 cada.

                                                                 Valor total: R$ 13.225,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CARTEIRAS ESCOLARES 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

106 (cento e seis) carteiras escolares com prancheta lateral fixa acoplada à 
estrutura. Composta por estrutura metálica na cor preta; assento e encosto 
estofados revestidos de couro sintético preto e prancheta em fórmica na cor 
branca em bom estado de conservação, avaliadas por R$ 110,00 cada.

  Valor total: R$ 11.660,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CARTEIRAS ESCOLARES 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

45 (quarenta e cinco) carteiras escolares com prancheta lateral fixa acoplada à 
estrutura. Composta por estrutura metálica na cor preta; assento e encosto 
estofados revestidos de tecido azul e prancheta em fórmica na cor branca; em 
bom estado de conservação, avaliadas por R$ 110,00 cada.

Valor total: R$ 4.950,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



PROJETOR 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) projetor LG, modelo BE 325, nº Série 412CTAS00328, em bom estado de 
conservação e funcionamento.

  Valor total: R$ 1.200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 18.000 BTUs, modelo 
GWC18MC-D1NNA3C/I, número de série 3315538003774, em bom estado de 
conservação e funcionamento.

 Valor total: R$ 1.800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 18.000 BTUs, modelo 
GWC18MC-D1NNA3C/I, número de série 3315510... (restante ilegível), em bom 
estado de conservação e funcionamento, avaliado por R$ 1.800,00.

  Valor total: R$ 1.800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 18.000 BTUs, modelo 
GWC18MC-D1NNA3C/I, número de série 33115280044743, em bom estado de 
funcionamento.

  Valor total: R$ 1.800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 12.000 BTUs, modelo 
GC12MB-D1NNA3C/I, número de série 3B29248012216, em bom estado de 
conservação e funcionamento.

  Valor total: R$ 1.100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 12.000 BTUs, modelo 
GC12MB-D1NNA3C/I, número de série 3315728026525, em bom estado de 
conservação e funcionamento.

  Valor total:  R$ 1.100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado split, marca Gree, 12.000 BTUS, modelo 
GC12MB-D1NNA3C/I, número de série 3315728026884, em bom estado de 
conservação e funcionamento.

  Valor total: R$ 1.100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado split, marca Tivah, 18.000 BTUS, modelo T18HI, número 
de série S14K051460175, em bom estado de conservação e funcionamento.  

Valor total:  R$ 1.300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 

Processo n.  0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) ar condicionado Split, marca Tivah, 18.000 BTUs, modelo T18HI, número 
de série ilegível, em bom estado de conservação e funcionamento.

 Valor total: R$ 1.300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



BEBEDOUROS 

Processo n.  0062900-45.2009.5.19.0003

02 (dois) bebedouros de pressão inox conjugados, marca IBBL, modelo BAG-40C, 
em bom estado de conservação e funcionamento (sem vazamento e 
refrigerando), avaliada a unidade por R$ 650,00.

Valor total: R$ 1.300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



BEBEDOUROS 

Processo n.  0062900-45.2009.5.19.0003

01 (um) bebedouro Esmaltec, modelo EGC35, em bom estado de conservação e 
funcionamento (sem vazamento e refrigerando), avaliado por R$ 150,00.

  Valor total: R$ 150,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



ARQUIVOS DE AÇO 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

12 (doze) arquivos de aço para pasta suspensa com 03 (três) gavetas, em 
razoável estado de conservação, com valor unitário de R$ 150,00, totalizando R$ 
1.800,00.

Valor total: R$ 1.800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA 

Processo n. 0062900-45.2009.5.19.0003

01 (mesa) composta por tampo de vidro bisotado de 02 (dois) centímetros de 
espessura, 1 (um) metro de largura e dois metros de extensão e duas colunas de 
mármore, em bom estado de conservação.

  Valor total: R$ 1.200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO 

Processo n. 0000462-36.2016.5.19.0003

01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Gree, 7.000 BTUs, em regular estado, 
faltando palhetas e botões.

 Valor total: R$ 400,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO 

Processo n.  0000462-36.2016.5.19.0003

02 (dois) aparelhos de ar condicionado, marca LG, 7.000 BTUs, em regular estado, 
faltando botões, sendo cada R$ 400,00.

  Valor total:  R$ 800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO 

Processo n. 0000462-36.2016.5.19.0003

01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Consul, 7.000 BTUs, em regular 
estado, faltando palhetas e botões, avaliado em R$ 400,00.

  Valor total: R$ 400,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO TELEVISOR TUBULAR 

Processo n. 0000462-36.2016.5.19.0003

01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em regular estado.

 Valor total: R$ 200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CABECEIRA DE CAMA 

Processo n.  0001400-65.2015.5.19.0003

01 (uma) cabeceira de cama Ortobom Brown, medindo 1,88 x 0,69 x0,23, nova.

 Valor total: R$ 1.300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CASA (PONTA DA TERRA - MACEIÓ)
Processo n. 0077100-48.1995.5.19.0003       

Casa residencial, situada na R. Jangadeiros Alagoanos, Nº 886, Ponta da Terra, nesta Cidade. Toda 
de alvenaria de tijolos e coberta de telhas, com placa de concreto, dois pavimentos, recuado do 
alinhamento da rua, com muro baixo e portão de frente. No pavimento térreo, um janelão de ferro na 
fachada, um terreno coberto, sala de estar, sala copa e cozinha, despensa, banheiro completo, 
circulação e 03 quartos. No pavimento superior, um terraço coberto, 03 quartos, e um banheiro 
completo, construída num terreno que mede 18,40m de frente e de fundos, por 30,00m de frente a 
fundos em ambos os lados. Matrícula n. 4219. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis e 
Hipoteca de Maceió. Ressalto que o presente imóvel foi reformado, não possuindo mais dois 
pavimentos, sendo usado para funcionamento de clínica médica.                                                                                   

  Valor total: R$ 1.500.000,00        



KIA SORRENTO

Proc. n.  0000981-40.2018.5.19.0003

Veículo Kia Sorrento EX2 2.4 G25, placa 7278-AL, ano 2011, com 66.000 Km 
rodados, avaliado em R$ 40.000,00, segundo pesquisa FIPE e comparação de 
mercado. O veículo encontra-se avariado do lado direito, porta dianteira e 
encontra-se em estado razoável de conservação.

  Valor total: R$ 40.000,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO 

Processo n. 0010205-75.2013.5.19.0003

01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Midea, com capacidade de 
refrigeração de 60.000 BTUs, em bom estado de conservação e funcionamento.

                     Valor total: R$ 3.500,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



LOTES DE TERRENO (TABULEIRO DO MARTINS - MACEIÓ)

Processo n. 0001485-85.2014.5.19.0003 

1) Lote de terreno próprio sob o nº 16, da quadra “B”, do LOTEAMENTO JARDIM DA SAÚDE, no Tabuleiro do 
Martins, nesta cidade, situado do lado ímpar de uma Rua em Projeto, esquina com a Av. em Projeto “B”, 
medindo 15,00m de frente e de fundo, por 30,00m de frente a fundo em ambos os lados, limitando-se na 
frente com a Rua em Projeto, do lado direito com o lote nº 18, dos vendedores, do lado esquerdo com o lote 
nº 14 e nos fundos com o lote nº 15, ambos dos vendedores, matrícula 83876 do 1º Registro de Imóveis e 
Hipotecas de Maceió/AL;

2) Lote de terreno próprio sob o nº 18, da quadra “B”, do LOTEAMENTO JARDIM DA SAÚDE, no Tabuleiro do 
Martins, nesta cidade, situado do lado ímpar de uma Rua em Projeto, esquina com a Av. em Projeto “B”, 
medindo 18,00m de frente e de fundo, por 30,00m de frente a fundo em ambos os lados, limitando-se na 
frente com a Rua em Projeto, do lado direito com a Av. em projeto “B”, do lado esquerdo com o lote nº 16 e 
nos fundos com o lote nº 17, ambos dos vendedores, matrícula 83877 do 1º Registro de Imóveis e Hipotecas 
de Maceió/AL.                                                                                                     Valor total: R$ 291.293,85        



APARTAMENTO (MANGABEIRAS - MACEIÓ)
Processo n. 0000091-38.2017.5.19.0003

Apartamento sob nº 603, componente do Edifício Mykonos, situado na Rua Industrial 
Climério Sarmento, nº 86, no bairro de Mangabeiras, nesta cidade, encravado no oitavo 
pavimento, possuindo os seguintes cômodos: 01 sala de estar jantar, com varanda, 03 
quartos, sendo 01 suíte com varanda e 01 reversível, 01 WC social, cozinha, área de 
serviço e 01 wc de serviço, com direito a 02 vagas de garagem, área privativa: 84,53m, 
área comum 44,20m, área total: 128,73m; matrícula nº 141133, registrado no 1º Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió.                                                      

  Valor total: R$ 350.000,00        



MÁQUINA XEROGRÁFICA 

Processo n. 0000970-16.2015.5.19.0003

01 (uma) máquina xerográfica, marca Brother Dep.                                                                                                          

  Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MÁQUINA DE ESTAMPAR CANECO 

Processo n. 0000970-16.2015.5.19.0003

01 (uma) máquina para estampar caneco.                                                                                                               

  Valor total: R$ 200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MÁQUINA DE ESTAMPAR CAMISA

Processo n. 0000970-16.2015.5.19.0003

01 (uma) máquina para estampar camisa.                                                                                                               

  Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



EMPLASTIFICADORA PARA DOCUMENTOS 

Processo n.  0000970-16.2015.5.19.0003

01 (uma) máquina emplastificadora para documentos L 280.

Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MÁQUINA PARA ENCADERNAMENTO 

Processo n. 0000970-16.2015.5.19.0003

01 (uma) máquina para encadernamento Excontrie Master 20.                                                                                                            

Valor total: R$ 150,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MONITOR LCD 

Processo n. 0000970-16.2015.5.19.0003

01 (um) monitor LCD Samsung 14 polegadas.                                                                                                            

  Valor total: R$ 100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



IMPRESSORAS 

Processo n. 0000970-16.2015.5.19.0003

02 (duas) impressoras Epson L 355, valor unitário R$ 200,00.

  Valor total: R$ 400,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CALDEIRÃO INDUSTRIAL 

Processo n. 0000714-34.2019.5.19.0003

01 (um) caldeirão industrial a gás, para cozimento de arroz, feijão, carne, em bom 
estado de uso e conservação, medindo aproximadamente  500 (quinhentos) litros 
de capacidade.                                                                                                               

                                                                                                                Valor: R$ 7.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

01 (um) monitor deslizante para portão industrial Grene psi (novo).

  Valor total: R$ 1.450,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

02 (dois) motores deslizantes para portão Peccinin ¼ (novos).                                                                                                             

  Valor total: R$ 750,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MAÇARICOS PORTÁTEIS 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

03 (três) maçaricos portáteis, VIX (novos).                                                                                                               

  Valor total: R$ 1.050,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



GARRAFAS DE GÁS 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

03 (três) garrafas de gás 407c (novas).                                                                                                             

  Valor total:  R$ 2.550,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



GELÁGUA 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

01 (um) gelágua Esmaltec, em bom estado de uso e conservação.                                                                                                             

  Valor total: R$ 400,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA PARA ESCRITÓRIO 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

01 (uma) mesa de escritório tipo L, em bom estado de uso e conservação.                                                                                                               

  Valor total: R$ 800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

02 (duas) cadeiras para escritório, em bom estado de uso e conservação.                                                                                                               

  Valor total: R$ 700,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



COMPUTADOR 

Processo n. 0000920-53.2016.5.19.0003

01 (um) computador, em bom estado de uso e conservação.

  Valor total: R$ 1.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESAS E CADEIRAS 

Processo n. 0000392-48.2018.5.19.0003

11 (onze) conjuntos de mesas em madeira, medindo, aproximadamente, 
0,70mx0,50m, acompanhada de 4 (quatro) cadeiras com estrutura também em 
madeira, estofada na cor bege, conjunto avaliado em R$ 600,00 (seiscentos 
reais).

            Valor total: R$ 6.600,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESAS  

Processo n.  0000392-48.2018.5.19.0003

10 (dez) mesas em madeira, medindo, aproximadamente, 0,70m x 0,50m, unidade 
avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais).                                                                                                             

  Valor total: R$ 2.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHOS DE TELEVISÃO LCD 40”  

Processo n.  0000392-48.2018.5.19.0003

2 (duas) TVs LCD 40’, Panasonic, número de série não aparente, unidade avaliada 
em R$ 900,00 (novecentos reais).                                                                                                              

  Valor total: R$ 1.800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



VENTILADORES DE PAREDE  

Processo n. 0000392-48.2018.5.19.0003

8 (oito) ventiladores de parede, preto, unidade avaliada em R$ 130,00 (cento e 
trinta reais).                                                                                                            

  Valor total: R$ 1.040,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESAS PEQUENAS COM GAVETAS  

Processo n. 0000392-48.2018.5.19.0003

2 (duas) mesinhas laterais em madeira, uma escura outra clara, com gavetas, 
medindo aproximadamente, 1,00m x 0,80m x 0,50m, unidade avaliada em R$ 
550,00 (quinhentos e cinquenta reais).                                                                                                               

  Valor total: R$ 1.100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA EM AÇO INOX  

Processo n. 0000392-48.2018.5.19.0003

1 (uma) mesa em aço inox, medindo, aproximadamente, 1,50m x 0,70m, com 
prateleira.

Valor total: R$ 600,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CONJUNTOS DE MESAS TIPO BISTRÔ  

Processo n. 0000392-48.2018.5.19.0003

2 (dois) conjuntos de mesas tipo bistrô em madeira, redonda, acompanha 2 
(duas) cadeiras altas, também em madeira, estofada na cor bege, conjunto 
avaliado em R$ 600,00.                                                                                                             

  Valor total: R$ 1.200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



ARMÁRIO DE COZINHA  

Processo n. 0000392-48.2018.5.19.0003

1 (um) armário de cozinha, na cor clara, com 6(seis) portas, 4 (quatro) gavetas, 
medindo, aproximadamente, 1,80m x 0,80m x 2,00m.                                                                                                             

  Valor total: R$ 2.200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



QUARTO INFANTIL   

Processo n. 0000208-63.2016.5.19.0003

01 (um) quarto infantil do tipo planejado, perfazendo uma área total de 10,8m2. O 
quarto, que está desmontado, encontra-se entulhado num cômodo da também 
empresa de móveis planejados Casa Brasileira, situada na Avenida Dr. Júlio 
Marques Luz (antiga Avenida Jatiúca), nº 1.433-A, Jatiúca, Maceió-AL.                                                               

                                                                          Valor total: R$ 4.266,66

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



DOBRADEIRA MECÂNICA   

Processo n.  0000510-24.2018.5.19.0003

01 (uma) dobradeira mecânica, marca newton, modelo PMD 30/40 x 2550mm, nº 
2006, ano de fabricação 2001, capacidade 20/40 T, em bom estado de 
conservação e funcionamento, não apresentando defeito aparente.

                                                           Valor total: R$ 35.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



GELADEIRA   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (uma) geladeira Esmaltec, ER36D, em bom estado de conservação.

                                                                                                         Valor total: R$ 600,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (um) condicionador de ar, marca Komeco, split, branco, 9.000 BTUs.

Valor total: R$ 600,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

04 (quatro) cadeiras de escritório, estofadas em tecido azul, pés de metal, marca 
Haroldo.

Valor total: R$ 520,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CADEIRA (MODELO EXECUTIVO)   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (uma) cadeira modelo executivo coberta com tecido sintético preto, com rodas 
giratórias.

                               Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA MULTI TRABALHO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (uma) mesa multi trabalho para 4 pessoas, de madeira, com quatro cubículos.                                                                                                                                                                            
Valor total: R$ 600,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

05 (cinco) cadeiras para escritório, marca Portflex, tecido azul.

Valor total: R$ 750,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESAS PARA ESCRITÓRIO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003 

02 (duas) mesas para escritório, em madeira, cor azul, Haroldo móveis, 
retangulares.

Valor total: R$ 400,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



   MICRO-ONDAS   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (um) micro-ondas home leader TR-102965.                               

    Valor total: R$ 200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



   GELÁGUA   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (um) gelágua, marca Eletrolux, série 30101821.

Valor total: R$ 250,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

 01 (um) condicionador de ar, York, mod. YDEA09F5 - ADA, 9.000 BTUs.

Valor total: R$ 800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (um) condicionador de ar, marca Plasma, preto, instalado na Recepção.

Valor total: R$ 700,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA DE REUNIÃO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (uma) mesa de reunião azul, redonda, Haroldo Móveis.

Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CADEIRA   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (uma) cadeira executiva/presidente, preta.                                                                                                                 

Valor total: R$ 250,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (uma) impressora multifuncional HP, seminova.

Valor total: R$ 700,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



SOFÁ   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (um) sofá de dois lugares, cor preta.                                                         

                                                                            Valor total: R$ 900,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



ARQUIVOS DE AÇO   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

03 (três) arquivos de aço com três gavetas cada.                                                                                                                  

      Valor total: R$ 150,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



COMPUTADORES   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

03 (três) conjuntos de computadores com monitor, sendo 02 marca  AOC e  01 
LG, com gabinete, sem mais especificações.

Valor total: R$ 2.100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



COMPUTADOR   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (um) computador marca Qbex, monitor de 16 polegadas AOC, teclado, mouse 
e caixa de som.

  Valor total: R$ 700,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA   

Processo n. 0001396-91.2016.5.19.0003

01 (uma) mesa preta em forma de L de madeira, com estrutura metálica, três 
partes.

Valor total: R$ 500,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHOS DE TELEVISÃO LCD 32”   

Processo n. 0000422-49.2019.5.19.0003

24 (vinte e quatro) TV’s LCD, tamanho aproximado de 32’, de marcas diversas (LG, 
Panasonic, Samsung, STi, Philips), funcionando, sem defeito aparente, 
acompanha controle, unidade avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais).

Valor total: R$ 16.800,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FRIGOBARES   

Processo n.  0000422-49.2019.5.19.0003

12 (doze) frigobares, com e sem porta de vidro, alguns da marca Consul outros 
sem marca aparente, cor variando de branco a bege pelo tempo de uso, com 
capacidade aproximada entre 40 a 80 litros, funcionando, com alguns pequenos 
pontos de ferrugem, unidade avaliada em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais).                                                      

                                                                                                                Valor: R$ 6.360,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



VENTILADORES DE TETO   

Processo n. 0000422-49.2019.5.19.0003

14 (quatorze) ventiladores de teto, sem marca aparente, com lustre, três pás, 
funcionando, unidade avaliada em R$ 100,00 (cem reais).

                                                    Valor total: R$ 1.400,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



REFRIGERADOR   

Processo n. 0000422-49.2019.5.19.0003

1 (um) refrigerador Brastemp Ative, branco, duas portas, painel eletrônico, com 
capacidade aproximada de 400 litros, funcionando, sem defeito aparente.

Valor total: R$ 1.100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FREEZER VERTICAL

Processo n. 0000422-49.2019.5.19.0003

1 (um) freezer vertical, Consul, branco, com capacidade aproximada de 120 
litros, funcionando, sem defeito aparente, faltando a gaveta da base, com 
alguns pontos de ferrugem.

Valor total: R$ 700,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



PRÉDIO RESIDENCIAL (POÇO - MACEIÓ)
Processo n. 0001596-64.2017.5.19.0003 

Prédio residencial sob o nº 76, situado na Rua Salvador Calmon, no bairro do Poço, nesta 
cidade, construído de alvenaria, coberto de telhas, estilo moderno, com quatro janelas, dois 
portões de ferro, área coberta, jardim, contendo duas salas, quartos para dormitório, garagem, 
refeitório, banheiro completo e demais dependências; edificado no domínio útil de um terreno 
situado com frente para Rua Salvador Calmon, onde mede 17,50m, nos fundos com a Rua 
Castro Alves, onde mede 8,25m, de um lado com a Rua dos Passos ,medindo 30m e do outro 
lado com a casa nº 88, da Rua Salvador Calmon; matrícula nº 96115, registrado no 1º Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió.   

                                                                                                             Valor: R$ 600.000,00



CONJUNTOS DE MESAS PARA ÁREA   

Processo n. 0011100-75.2009.5.19.0003

05 (cinco) conjuntos de área, fabricados em madeira maciça, contendo cada 
conjunto: quatro cadeiras e um mesa de centro, com assento e encosto na cor 
branca e braços na cor natural, reavaliados em R$ 2.000,00 cada conjunto.

Valor total: R$ 10.000,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

01 ar condicionado Samsung de 12.000 BTUs, em bom estado.

Valor total: R$ 500,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



SOFÁS   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

02 sofás de 2 e 3 lugares, em razoável estado, na cor preta.                                                                                                                    

 Valor total: R$ 500,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA DE ESCRITÓRIO   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

01 mesa de escritório com base de ferro, na cor verde.

Valor total: R$ 350,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CADEIRAS DE ESCRITÓRIO   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

07 cadeiras de escritório, em metal e plástico, na cor azul.

Valor total: R$ 700,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



CADEIRA DE ESCRITÓRIO   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

01 cadeira de escritório, acolchoada, na cor azul.

                                                                                       Valor total: R$ 200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MESA PARA COMPUTADOR   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

01 mesa de computador, em fórmica, em razoável estado.

Valor total: R$ 100,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FRIGOBAR   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

01 frigobar Electrolux, em bom estado.

 Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



MICROONDAS   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

 01 microondas Electrolux, em bom estado.

 Valor total: R$ 200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



FOGÃO   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

 01 fogão Esmaltec de 4 bocas, em bom estado.

Valor total: R$ 200,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



LONGARINA   
Processo n. 0054900-08.1999.5.19.0003

01 longarina com seis lugares, acolchoada, em bom estado.

Valor total: R$ 300,00

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                       



APARTAMENTO (PAJUÇARA - MACEIÓ)
Processo n. 0000594-59.2017.5.19.0003

01 (um) apartamento sob nº 602, do bloco “B”, componente do Edifício Residencial Ilha de 
Límnos, situado na Av. Antônio Gouveia, 1057, no bairro da Pajuçara, nesta cidade, encravado 
no 6º andar, contendo os seguintes cômodos: sala de estar e jantar com varanda, circulação 
social, 03 quartos (sendo 02 suítes e 01 quarto com banheiro reversível social-suíte), cozinha, 
área de serviço, quarto e banheiro de empregada, uma escada de acesso à cobertura que 
contém sala e terraço coberto e descoberto, com as seguintes áreas:  área privativa 176,77m², 
área comum 68,32 m², área total 245,09 m², matrícula nº 108523, ficha 01, registrado no Livro 
2 do Cartório do 1º Registro de Imóveis de Maceió.

Valor total: R$ 1.200.000,00



HYUNDAI / HB 20
Proc. n. 0135300-74.1997.5.19.0004

01 (um) automóvel Hyundai/HB20, 1.6A, placa QLH5860-AL, Chassi 
9BHBG51DBHP712937, ano fabricação 2016, ano modelo 2017, cor azul, em 
bom estado.

Valor total: R$ 40.000,00 



Proc. n. 0000397-67.2018.5.19.0004

70 (setenta) rodas de ferro, usadas, em regular estado, mas com alguns 
pontos de ferrugem, avaliada cada em R$ 50,00, totalizando R$ 3.500,00;

Valor total: R$ 3.500,00 

RODAS DE FERRO



Proc. n. 0000397-67.2018.5.19.0004

01 (um) macaco hidráulico, tipo jacaré, em bom estado.

Valor total: R$ 500,00 

MACACO HIDRÁULICO - TIPO JACARÉ



Proc. n. 0000397-67.2018.5.19.0004

200 (duzentos) pneus usados de marcas e modelos diversos, mas pouca vida 
útil, avaliado cada em R$ 60,00, totalizando R$ 12.000,00.

Valor total: R$ 12.000,00 

PNEUS USADOS



Proc. n. 0001694-22.2012.5.19.0004

3.308 (três mil trezentos e oito) manilhas de concreto armado, que compõem 
canalizações para escoamento de águas e esgotos, sem ferro, medindo cada 
uma 0,60m de diâmetro e 1,00m de comprimento, novas, valor unitário R$ 
60,000 (sessenta reais). Peça fabricada e pronta, com entrega prevista no 
prazo de 45 dias pela executada, a contar da ciência da ordem judicial de 
entrega.

Valor total: R$ 198.480,00 

MANILHAS DE CONCRETO ARMADO



Proc. n. 0001039-40.2018.5.19.0004

01 (uma) lavadora de roupas Maltec, na cor branca, modelo/capacidade – SR 
– 30, série 5503, peso 650 kg, ano de fabricação 04/15, funcionando.

Valor total: R$ 16.000,00 

LAVADOURA DE ROUPAS



Proc. n. 0001039-40.2018.5.19.0004

01 (uma) centrífuga de roupas, fabricação MAS, modelo EFX-015, série nº 
23643, peso 200 kg, voltagem 380 volts, capacidade 15 kg, na cor 
metálica/inox, funcionando.

Valor total: R$ 10.000,00 

CENTRÍFUGA



CAMINHÃO VW
Proc. n. 0000431-13.2016.5.19.0004

01 (um) caminhão VW / 8.150E delivery, ano/modelo 2010, placa NME8432 AL, 
chassi 9531952PXAR026907, Renavan 00204398924, com baú frigorífico 
canelado, em regular estado de funcionamento, avaliado em R$ 90.000,00 
(noventa mil reais)

Valor total: R$ 90.000,00 



CHEVROLET CLASSIC
Proc. n. 0048600-80.2006.5.19.0004

01 (um) automóvel placa OHC5696-AL, marca/modelo Chevrolet Classic LS, ano 
fabricação/modelo 2012/2013, cor cinza, quatro portas, motor VHC-E, chassi 
9BGSU19F0DC103089, em bom estado de conservação, avaliado em 
R$21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), pela tabela FIPE.

Valor total: R$ 21.800,00 



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

1- Lote de terreno próprio de nº 15, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos 
Palmares, no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com 
igual largura nos fundos, por 20,00m de extensão de frente a fundos em ambos os 
lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "L", pelo lado direito com o 
lote 16 da Rio Tejo Incorporações Ltda., pelo lado esquerdo com o lote 14 de 
Genauro Roberto da Silva, e nos fundos com o lote 20 da Rodoviária Santa Mônica 
do Nordeste Ltda, matrícula nº 54227 do 1º Cartório de RGI de Maceió/AL;



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

2- Lote de terreno próprio de nº 16, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos 
Palmares, no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com 
igual largura nos fundos, por 20,00m de extensão de frente a fundos em ambos os 
lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "L", pelo lado direito com o 
lote 17, pelo lado esquerdo com o lote 15 e nos fundos com o lote 19, todos 
pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula nº 54228 do 
1º Cartório de RGI de Maceió/AL;



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

3- Lote de terreno próprio de nº 17, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos 
Palmares, no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, medindo 12,50m de frente com 
igual largura nos fundos, por 20,00m de extensão de frente a fundos em ambos os 
lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "L", pelo lado direito com a 
Av. em Projeto "B", pelo lado esquerdo com o lote 16, e nos fundos com o lote 18, 
ambos pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula nº 
54229 do 1º Cartório de RGI de Maceió/AL;



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

4- Lote de terreno próprio de nº 18, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos 
Palmares, no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, medindo 12,50m de frente com 
igual largura nos fundos, por 20,00m de extensão de frente a fundos em ambos os 
lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "M", pelo lado direito com o 
lote 19, nos fundos com o lote 17, ambos da Rodoviário Santa Mônica do 
Nordeste Ltda., e pelo lado esquerdo com a Av. em Projeto "B", matrícula nº 54230 
do 1º Cartório de RGI de Maceió/AL;



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

5- Lote de terreno próprio de nº 19, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos 
Palmares, no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com 
igual largura nos fundos, por 20,00m de extensão de frente a fundos em ambos os 
lados, limitando-se pela frente com a rua em Projeto "M", pelo lado direito com o 
lote 20, pelo lado esquerdo com o lote 18, e nos fundos com o lote 16, todos 
pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste Ltda., matrícula nº 54231 do 
1º Cartório de RGI de Maceió/AL;



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

6- Lote de terreno próprio de nº 20, da Quadra "K", do Loteamento Campus dos 
Palmares, no Tabuleiro do Martins, nesta cidade, medindo 10,40m de frente com igual 
largura nos fundos, por 20,00m de extensão de frente a fundos em ambos os lados, 
limitando-se pela frente com a rua em Projeto "M", pelo lado direito com o lote 21, 
pertencente a Amaro Justino Oliveira Filho, pelo lado esquerdo com o lote 19, e nos 
fundos com o lote 15, ambos pertencentes a Rodoviário Santa Mônica do Nordeste 
Ltda., matrícula nº 54232 do 1º Cartório de RGI de Maceió/AL.



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

Benfeitorias não averbadas - Os 6 (seis) imóveis penhorados, contíguos, formam um só 
terreno que mede 40,00m x 33,30m, totalizando 1.332m², com frente para a rua "B", lado 
direito para a rua Doutor Agrícola Guerra (antiga rua em Projeto "M"), lado esquerdo para a 
rua Artur Macedo França (antiga rua em Projeto "L"), e fundos para os lotes 14 e 21 da 
Quadra "K" do Loteamento Campus dos Palmares. O terreno (40,00m x 33,30m) foi murado e 
nele foi construído um galpão com aprox. 34,50m x 15,35m (529,57 m² de área construída), 
composto de depósito (de aprox. 30,00m x 15,00m), 2 (dois) depósitos menores, corredor, 2 
(duas) salas e 2 (dois) banheiros.



LOTES DE TERRENO (SERRARIA - MACEIÓ)

Processos n. 0000325-43.2019.5.19.0005, n. 0000298-57.2019.5.19.0006, n. 
0000293-41.2019.5.19.0004, n. 0000292-50.2019.5.19.0006, n. 0000161-46.2017.5.19.0006, n. 
0000739-74.2015.5.19.0007, n. 0000577-85.2015.5.19.0005

Endereço atualizado - Avenida "B", s/nº, Loteamento Campus dos Palmares, Quadra K, 
Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP: 57.072-245, ponto de referência: rua do Centro de 
Controle de Zoonoses da Prefeitura de Maceió.

Ocupação - O prédio encontra-se alugado à "Primo Cargo" (CNPJ nº 21.602.481/0001-85), 
empresa especializada no transporte de cargas e no recebimento, armazenagem e 
distribuição de mercadorias, telefones: (82) 3013-1396 e 3373-9036. Por ser a atual 
possuidora direta do galpão, seu titular Márcio Roberto Xavier de Barros foi nomeado 
depositário dos bens penhorados.                                                         Valor total: R$ 485.460,00



CASA (SERRARIA - MACEIÓ)

Processo n. 0000896-61.2012.5.19.0004

01 (uma) casa localizada na R. São Carlos, nº 220 (antigo nº 200), Serraria, Maceió-AL, cujo 
terreno mede 48,01m de frente, 46,90m de fundos, 56,33m pelo lado esquerdo e 68,04m 
pelo lado direito. Área construída estimada em 337,69 metros quadrados. Área de lazer 
estimada em 280,00 metros quadrados (incluindo área de piscina, estimada em 71,75 m2). 
Área total de 2.903,68m2. Composta de 04 (quatro) quartos, todos suítes, sendo um com 
closet, 02 (duas) salas de estar/jantar, 02 (duas)cozinhas, 01 (uma) sala de jogos, 06 (seis) 
banheiros, 01 (uma) piscina, garagem coberta para 03 (três) carros, churrascaria e área de 
jardim. Imóvel registrado sob nº 94.633 junto ao 1º CRI de Maceió/AL.

Valor total: R$ 1.700.000,00



Proc. n. 0000726-76.2018.5.19.0005

01 (um) refrigerador de água, marca Esmaltec, tipo gelágua, em bom estado 
de conservação e funcionamento. 

Valor total: R$ 250,00 

GELÁGUA



Proc. n. 0000726-76.2018.5.19.0005

01 (um) refrigerador, marca Esmaltec, modelo ROC 30, capacidade 
aproximada de 245L, cor cinza, em regular estado de uso e funcionamento. 

Valor total: R$ 700,00 

REFRIGERADOR



Proc. n. 0000726-76.2018.5.19.0005

01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em regular estado, tela 
plana. 

Valor total: R$ 200,00 

TELEVISÃO



Proc. n. 0001022-98.2018.5.19.0005

01 (uma) mesa de granito em L, medindo 2,70m x 1,50m, em perfeito estado 
de uso e conservação.

Valor total: R$ 3.500,00 

MESA DE GRANITO



Proc. n. 0001022-98.2018.5.19.0005

02 (duas) gôndolas de madeira com rodas, em perfeito estado de uso e 
conservação, avaliada em R$2.300,00 cada uma, totalizando 4.600,00.

Valor total: R$ 4.600,00 

GÔNDOLAS DE MADEIRA



Proc. n. 0001592-21.2017.5.19.0005

Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto, de tamanho 
aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº 0000834).

Valor total: R$ 8.500,00 

PELE DE JACARÉ



Proc. n. 0001592-21.2017.5.19.0005

Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto, de tamanho 
aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº 0000850).

Valor total: R$ 8.500,00 

PELE DE JACARÉ



Proc. n. 0001592-21.2017.5.19.0005

Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto, de tamanho 
aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº 0000685).

Valor total: R$ 8.500,00 

PELE DE JACARÉ



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

99 (noventa e nove) carteiras, tipo universitária, em bom estado.

Valor total: R$ 7.920,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

03 (três) aparelhos de ar condicionado Springer, 21.000 BTUs, em bom 
estado.

Valor total: R$ 2.100,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (um) ar condicionado Springer de 30.000 BTUs, em bom estado.

Valor total: R$ 800,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

04 (quatro) aparelhos de ar condicionado, Consul, 21.000 BTUs, cada, em 
bom estado.

Valor total: R$ 3.400,00 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

50 (cinquenta) carteiras, tipo universitária, na cor de madeira, em bom estado.

Valor total: R$ 4.000,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

97 (noventa e sete) carteiras, tipo universitária, na cor branca, em bom 
estado.

Valor total: R$ 7.760,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

03 (três) bebedouros, marca Belliere, em bom estado.

Valor total: R$ 1.500,00 

BEBEDOUROS



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

02 (dois) aparelhos de ar condicionado Springer de 21.000 BTUs, em bom 
estado.

Valor total: R$ 1.400,00 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

02 (dois) aparelhos de ar condicionado Springer de 21.000 BTUs, em bom 
estado.

Valor total: R$ 1.400,00 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (um) ar condicionado de 17.500 BTUs, marca Springer, em bom estado.

Valor total: R$ 550,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

72 (setenta e duas) cadeiras tipo universitária, na cor branca, em bom estado.

Valor total: R$ 5.760,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

03 (três) aparelhos de ar condicionado Springer de 17.500 BTUs, em bom 
estado.

Valor total: R$ 1.650,00 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (um) ar condicionado Springer, 21.000 BTUs, em bom estado.

Valor total: R$ 700,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

94 (noventa e quatro) carteiras tipo universitária, brancas, em bom estado, 
avaliadas em R$7.520,00

Valor total: R$ 7.520,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (uma) longarina com 3 lugares, acolchoada na cor azul, em bom estado.

Valor total: R$ 250,00 

LONGARINA



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (um) computador, marca LG, com monitor Samsung de 18", teclado e 
mouse, em bom estado.

Valor total: R$ 550,00 

COMPUTADOR



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (um) computador, marca LG, com monitor AOC de 14", teclado e mouse, 
em bom estado.

Valor total: R$ 500,00 

COMPUTADOR



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (um) gelágua Belliere, em razoável estado.

Valor total: R$ 150,00 

GELÁGUA



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (um) computador, marca LG, com monitor AOC de 18", teclado e mouse, 
em bom estado.

Valor total: R$ 550,00 

COMPUTADOR



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (uma) Televisão de 32", marca buster, em bom estado.

Valor total: R$ 200,00 

TELEVISÃO



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

Impressora HP Laser Jet P1102, em bom estado.

Valor total: R$ 500,00 

IMPRESSORA



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (uma) longarina de três lugares, acolchoada na cor azul, em bom estado.

Valor total: R$ 200,00 

LONGARINA



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (uma) longarina de dois lugares, acolchoada na cor azul, em bom estado.

Valor total: R$ 180,00 

LONGARINA



Proc. n. 0000251-86.2019.5.19.0005

01 (uma) cadeira de recepção, em metal, com três lugares, acolchoada na cor 
azul, em bom estado.

Valor total: R$ 250,00 

CADEIRA



APARTAMENTO (PAJUÇARA - MACEIÓ)

Processos n. 0000605-82.2017.5.19.0005 e n. 0000576-32.2017.5.19.0005

Apartamento nº 602, do bloco “B”, do Ed. Resid. “Ilha de Limnos”, na Av. Dr. Antônio 
Gouveia, 1057, no bairro da Pajuçara, no 6º pavimento, contendo os seguintes cômodos: 
sala de estar e jantar com varanda, circulação social, 03 quartos (sendo 02 suítes e 01 
quarto com um banheiro reversível social-suíte), cozinha, área de serviço, quarto de 
empregada e banheiro de empregada, escada de acesso à cobertura que contém sala e 
terraço coberto e descoberto, com as seguintes áreas: área privativa equivalente – 
176,77m², área comum equivalente – 68,32m², área total equivalente 245,09m², área 
privativa real – APR 191,46m², área comum real ACR 116,59m², área total real – 308,05m², 
fração ideal 0,0296067, com 3 vagas de garagens. Registrado no Cartório do 1º Registro 
Geral de Imóveis de Maceió/AL.                                                         Valor total: R$ 1.100.000,00



PRÉDIO COMERCIAL (SERRARIA - MACEIÓ)

Processo n. 0017500-36.2008.5.19.0005

Um prédio comercial, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7049, Via Expressa, 
Serraria, composto pelos seguintes cômodos: concessionária, departamento de peças, 
oficina e no 1º andar a administração; além do jardim na parte frontal, calçada e 
estacionamento externo. O prédio tem de área construída 5.602,20m² e de área 
coberta 4.562,90m², na parte remanescente de um terreno, denominado área 01, 
medindo 153,25 metros de frente para a Via Expressa, 162,25 metros de fundos com a 
Fazenda Paraíso, 130,40 metros de extensão pelo lado direito com outro 
estabelecimento e 99,00 metros pelo lado esquerdo com uma rua existente. 

Valor total: R$ 19.797.981,00



Proc. n. 0000567-07.2016.5.19.0005

01 (um) refrigerador marca Eletrolux, modelo RE29 Super, em bom estado de 
uso e conservação.

Valor total: R$ 1.000,00 

REFRIGERADOR



Proc. n. 0000567-07.2016.5.19.0005

01 (um) televisor  plasma, 26 polegadas, marca CCE, em bom estado de uso e 
conservação.

Valor total: R$ 350,00 

TELEVISÃO



Proc. n. 0000567-07.2016.5.19.0005

01 (um) televisor tubular, marca Philips, 20 polegadas, em bom estado de uso 
e conservação.

Valor total: R$ 200,00 

TELEVISÃO



Proc. n. 0001188-04.2016.5.19.0005

15 (quinze) portas de madeira para uso interior. Portas medindo 70 x 2,10 x 
40mm, portas de entrada semi-acabada, primer, avaliada em R$ 500,00 
(quinhentos reais) cada uma, totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
reais).

Valor total: R$ 7.500,00 

PORTAS DE MADEIRA



Proc. n. 0000633-50.2017.5.19.0005

45 (quarenta e cinco) portas acústicas, classe 3, modelo Japaratinga, 
medindo 80,0 x 2,100 x 45 mm (kit porta pronta) linha Premium, valor unitário 
R$ 2.646,94 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro 
centavos), totalizando R$ 119.112,30 (cento e dezenove mil, cento e doze 
reais e trinta centavos).

Valor total: R$ 119.112,30 

PORTAS ACÚSTICAS



Proc. n. 0000235-50.2010.5.19.0005

01 (uma) máquina Calandra Monorrol, marca Castanho, com capacidade de 
passar três mil metros de tecidos, linear por hora, na cor cinza, movida a 
energia elétrica, em bom estado de uso e com funcionamento garantido pela 
empresa executada.

Valor total: R$ 15.000,00 

MÁQUINA DE PASSAR



Proc. n. 0000235-50.2010.5.19.0005

01 (uma) caldeira Ecal, categoria “B”, modelo VRF – 300, com produção de 
vapor com água a 20°C de 311kg/H e com água a 80°C de 342kg/H, em 
regular estado de uso, funcionando, nas cores vermelho, prata e inox.

Valor total: R$ 3.000,00 

CALDEIRA



Proc. n. 0000235-50.2010.5.19.0005

01 (uma) máquina de lavar roupas de 50kg, com barreira hospitalar, marca 
SUZUKI, trifásica, tombada no patrimônio da empresa sob o nº 24, em regular 
estado de uso, funcionando, nas cores branco e inox.

Valor total: R$ 5.000,00 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS



Proc. n. 0000235-50.2010.5.19.0005

40 (quarenta) caixas medindo aproximadamente 1,30 x 50, em fibra de vidro, 
cor branca, capacidade para 450 litros, para armazenamento de roupas, em 
regular estado de uso, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) cada, 
totalizando 12.000,00.

Valor total: R$ 12.000,00 

CAIXAS EM FIBRA DE VIDRO



Proc. n. 0000968-79.2011.5.19.0005

01 (uma) carreta com semirreboque tipo tanque, composta de cavalo mecânico da marca 
Scania, modelo R124 LA6X2NA 400, 2004/2004, cor azul, diesel, 3 eixos, placa MVE-7547, 
renavam 00833739093, chassi 9BSR6X2A043555774; semirreboque da marca Kronorte, 
2003/2003, cor branca, 2 eixos, ambos os tanques de aço carbono e com capacidade de 
24.000 litros, tendo BT1 placa MVA-3797, renavam 00809052237 e chassi 
9A9BT12723JAU8038, e o BT2, placa MVA-2867, renavam 00809065444 e chassi 
9A9BT22723JAU8039.

Débitos dos componentes da carreta junto ao Detran R$ 345,35 (consulta de 25/02/2020).

Valor total: R$ 185.000,00 

CARRETA COM SEMIRREBOQUE TIPO TANQUE



Proc. n. 0000934-31.2016.5.19.0005

01 (um) freezer horizontal, duas portas, branco, marca Metalfrio, 546 litros, 
modelo  DA550, medindo aproximadamente 94,4cm de altura, 166,5cm de 
largura e 69cm de profundidade, com sinais de ferrugem e um dos puxadores 
quebrado, sem funcionamento, por estar com o motor queimado, inclui o 
motor e o radiador.

Valor total: R$ 250,00 

FREEZER HORIZONTAL



Proc. n. 0001248-71.2016.5.19.0006

01 (uma) betoneira de 600 litros marca CSM, em bom estado de uso e 
conservação.

Valor total: R$ 12.000,00 

BETONEIRA



Proc. n. 0001248-71.2016.5.19.0006

01 (um) misturador para massa corrida (capacidade 1.500 kg), sem motor, 
sem marca aparente, atualmente não está em uso.

Valor total: R$ 10.000,00 

MISTURADOR PARA MASSA CORRIDA



Proc. n. 0000684-24.2018.5.19.0006

815 (oitocentas e quinze) unidades de manilhas de concreto armado, que 
compõem canalizações para escoamento de águas e esgotos, sem ferro, 
medindo cada uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de comprimento. Valor 
unitário R$60,00.

Valor total: R$ 48.900,00 

MANILHAS DE CONCRETO ARMADO



Proc. n. 0000188-92.2018.5.19.0006

01 (uma) impressora multifuncional AP OFFICEJET PRO X476DW MFP, em 
regular estado de uso e funcionamento.

Valor total: R$ 1.000,00 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



TERRENO (JARDIM PETRÓPOLIS II - MACEIÓ)

Processo n. 0000761-43.2012.5.19.0006

01 (um) terreno sob o nº 01, da Quadra “F” - 3, do Lot. Jardim Petrópolis II – B, medindo 
27,00 m de largura na frente, por 15,00 m pelo lado direito, 41,10 m pelo lado esquerdo, e 
50,90 m de largura nos fundos, com uma área total de 811,00 m², em face do corte do 
ângulo, determinado pela postura municipal, limitando-se pela frente com a via principal 2, 
pelo lado direito com o lote 02, pelo lado esquerdo com a Rua em projeto F-2 e pelos fundos 
com área verde, preservação e reserva, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
Maceió. No terreno há um imóvel, em bom estado de conservação, com as seguintes 
características: Entrada com bilheteria, palco, bar, despensa, banheiros e salão, construído 
em alvenaria e coberto com telhas (Clube Social da Ass. Benef. S. João Batista).

Valor total: R$ 200.000,00 



Proc. n. 0001816-58.2014.5.19.0006

02 (dois) colchões de casal D-28, com duas bases (cama box), marca Herval, 
medindo 1,38 x 1,88 x 0,28, novos, avaliados em R$ 2.200,00.

Valor total: R$ 2.200,00 

COLCHÕES



Proc. n. 0000660-30.2017.5.19.0006

01 (uma) máquina de serra perfiladeira BIANCHINI DOUBLE CUT 130 mm MC, 
em regular estado de conservação e uso.

Valor total: R$ 3.600,00 

MÁQUINA DE SERRA PERFILADEIRA



Proc. n. 0000660-30.2017.5.19.0006

01 (uma) máquina de serra de bancada, em regular estado e uso.

Valor total: R$ 500,00 

MÁQUINA DE SERRA DE BANCADA



Proc. n. 0000660-30.2017.5.19.0006

01 (um) grampeador pneumático para moldura, sem marca aparente, em bom 
estado de conservação e uso.

Valor total: R$ 2.700,00 

GRAMPEADOR PNEUMÁTICO PARA MOLDURA



Proc. n. 0000660-30.2017.5.19.0006

01 (uma) máquina lixadeira de bancada, em regular estado de uso.

Valor total: R$ 600,00 

MÁQUINA LIXADEIRA DE BANCADA



Proc. n. 0000660-30.2017.5.19.0006

06 (seis) mesas de montagem de tamanhos variados, em precário estado, 
avaliada em R$ 100,00 (cem reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos) 
reais.

Valor total: R$ 600,00 

MESAS DE MONTAGEM



Proc. n. 0000660-30.2017.5.19.0006

200 (duzentas) varetas de molduras, no tamanho de 2,7 metros, modelos 
variados, avaliadas em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Valor total: R$ 5.400,00 

VARETAS DE MOLDURAS



LOTES DE TERRENO (GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ)

Processo n. 0000584-06.2017.5.19.0006

1) Lote de terreno sob o nº 88, componente do desmembramento 
NOVO LAR, no bairro do Farol, nesta cidade, medindo 15,00ms de 
frente por 30ms de frente a fundos, limitando-se na frente por 
uma rua em Projeto, aos fundos com o lote nº 89, ao lado direito 
com o lote nº 87 e pelo lado esquerdo pelo lote de nº 91;



LOTES DE TERRENO (GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ)

Processo n. 0000584-06.2017.5.19.0006

2) Lote de terreno sob o nº 91, do Loteamento denominado Novo Lar, situado na Gruta de Lourdes, 
nesta cidade, medindo 15,00ms de frente com igual largura nos fundos, por 30,00ms de extensão 
de frente a fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com uma rua ainda sem 
denominação, a qual se inicia na Rua Sebastião da Hora e termina na Rua Antônio Arecipo ou 
vice-versa sendo perpendicular a ambas pelo lado direito com o lote  88 de Renato Américo Araújo, 
pelo lado esquerdo com os lote 92 de Adelmo Sergio Cabral e 93 de Antonio Arecipo e pelos fundos 
com o lote 90 de Edimar Monteiro Brito. Em cima dos dois lotes foi construído um imóvel cujo 
número é 145 e que está em bom estado. Os dois lotes foram avaliados conjuntamente em R$ 
500.000,00. A avaliação dos lotes foi feita levando-se em conta o imóvel construído.

Valor total dos 2 lotes: R$ 500.000,00 



Proc. n. 0000955-67.2017.5.19.0006

01 (um) aparelho de ar condicionado Springer Midea, 12.000 BTUs, split, 
branco, em bom estado de conservação.

Valor total: R$ 1.500,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



MOTO HONDA CG 125 FAN KS

Proc. n. 0000472-08.2015.5.19.0006

01 (uma) Moto modelo Honda CG 125 FAN KS, Placa NMF7713, ano e modelo 
2011, Chassi 9C2JC4110BR706631, renavam 316838993, cor preta, gasolina.

A moto não está ligando, pois, faz mais ou menos 01 ano que se encontra parada, 
tendo em vista que a executada encerrou suas atividades.

Valor total: R$ 3.500,00 



Proc. n. 0000105-13.2017.5.19.0006

01 (um) mamógrafo, marca VMI, Graph-mammo AF, série 93002073, cor 
branca/bege, funcionando.

Valor total: R$ 36.000,00 

MAMÓGRAFO



FIAT UNO VIVACE
Proc. n. 0000127-71.2017.5.19.0006

01 (um) automóvel FIAT UNO VIVACE, 1.0, ANO FAB/MOD 2015, FLEX, cor preta, 
placa PVU 9426, renavam 01044166808, em bom estado de conservação. 

Veículo alienado à BV Financeira S.A.  

Valor total: R$ 25.000,00 



Proc. n. 0000849-71.2018.5.19.0006

130 (cento e trinta) escoras metálicas, para construção, medindo até 3,20m, 
valor unitário R$60,00, totalizando R$7.800,00.

Valor total: R$ 7.800,00 

ESCORAS METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO



Proc. n. 0000849-71.2018.5.19.0006

25 (vinte e cinco) metros de andaimes, para construção, medindo 1,5m cada, 
valor unitário de R$100,00, totalizando R$2.500,00.

Valor total: R$ 2.500,00 

ANDAIMES PARA CONSTRUÇÃO



Proc. n. 0000849-71.2018.5.19.0006

02 (duas) betoneiras, capacidade 400l, cada, marca CSM, sem motor, cada 
uma avaliada em R$800,00, totalizando R$1.600,00

Valor total: R$ 1.600,00 

BETONEIRAS



Proc. n. 0000849-71.2018.5.19.0006

01 (uma) betoneira, capacidade 400l, marca Menegotti, sem motor.

Valor total: R$ 1.500,00 

BETONEIRA



Proc. n. 0000232-53.2014.5.19.0006

01 (um) compressor de ar de alta pressão, 40 pés, 250 litros, 175 lbf 7 ½ H8, 
marca pressure AT 32/250, cor vermelha, com motor acoplado trifásico.

Valor total: R$ 2.000,00 

COMPRESSOR DE AR



Proc. n. 0000232-53.2014.5.19.0006

01 (uma) prensa hidráulica, marca Siena, com capacidade de 30 toneladas, 
cor azul, em regular estado de conservação.

Valor total: R$ 1.000,00 

PRENSA HIDRÁULICA



Proc. n. 0000232-53.2014.5.19.0006

01 (um) elevador automotivo, com dois motores, marca “Farimaq”, cor 
vermelha, capacidade de 4000 Kg, em regular estado de conservação.

Valor total: R$ 4.000,00 

ELEVADOR AUTOMOTIVO



Proc. n. 0001494-67.2016.5.19.0006

01 (um) aparelho de ar condicionado split, capacidade de 9.000 BTUs, marca 
Fricon.

Valor total: R$ 700,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001494-67.2016.5.19.0006

01 (um) aparelho de ar condicionado split, capacidade de 9.000 BTUs, marca 
Fricon.

Valor total: R$ 700,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001494-67.2016.5.19.0006

03 (três) máquinas lixadeiras para polir, marca Bosch GPO 14e, cada uma 
avaliada em R$1.000,00, totalizando R$3.000,00.

Valor total: R$ 3.000,00 

LIXADEIRAS PARA POLIR



Proc. n. 0001494-67.2016.5.19.0006

03 (três) macacos jacaré, cada um no valor de R$500,00, totalizando 
R$1.500,00.

Valor total: R$ 1.500,00 

MACACOS - TIPO JACARÉ



Proc. n. 0001494-67.2016.5.19.0006

01 (uma) máquina Spot carV8, repuxadeira.

Valor total: R$ 1.000,00 

MÁQUINA SPOT CAR V8 - REPUXADEIRA



Proc. n. 0001494-67.2016.5.19.0006

01 (um) painel de secagem para veículo.

Valor total: R$ 800,00 

PAINEL DE SECAGEM PARA VEÍCULO



Proc. n. 0038000-57.2007.5.19.0006

69 (sessenta e nove) litros de gasolina comum, sendo o litro no valor de R$ 
4,39, totalizando R$ 302,91 (trezentos e dois reais e noventa e um centavos). 
Data da reavaliação: 03/02/2020.

Valor total: R$ 302,91 

GASOLINA



Proc. n. 0000100-54.2018.5.19.0006

35 (trinta e cinco) conjuntos de carteiras escolares, marca plaxmetal, 
estrutura em aço, tampos em resina ABS, cor azul, em bom estado de 
conservação, reavaliado a unidade em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), totalizando R$ 8.750,00.

Valor total: R$ 8.750,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000100-54.2018.5.19.0006

03 (três) arquivos em aço com 04 gavetas, em bom estado de conservação, 
unidade reavaliada em R$ 213,00 (duzentos e treze reais), totalizando R$ 
639,00 (seiscentos e trinta e nove reais).

Valor total: R$ 639,00 

ARQUIVOS EM AÇO



Proc. n. 0000298-91.2018.5.19.0006

Cotas do executado Ricardo Jorge Maia Soares de Azevedo, CPF 
031.813.854-92, junto à empresa Soares & Lira Ltda. Código da Junta 
Comercial de Alagoas 105613. Data de entrada na sociedade 02/10/1998 
como sócio, valor das cotas R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Valor total: R$ 4.000,00 

COTAS DE EMPRESA



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

10 (dez) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Onix, ano 
2015 a 2017, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário de 
R$600,00, valor total da avaliação R$6.000,00 (seis mil reais).

Valor total: R$ 6.000,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA GM/ONIX



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

02 (duas) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do 
Mitsubishi/Outlander, ano 2016 a 2017, em regular estado de uso e 
conservação, avaliadas em R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Valor total: R$ 1.800,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA MITSUBISHI/OUTLANDER



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

12 (doze) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do VW/Gol 
G-VI, anos 2013/2014 e 2015, em regular estado de uso e conservação, com 
preço unitário de R$600,00, valor total da avaliação R$7.200,00 (sete mil e 
duzentos reais).

Valor total: R$ 7.200,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA VW/GOL G-VI



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do VW/Gol 
G-VI, ano 2016/2017, em regular estado de uso e conservação, com preço 
unitário de R$600,00, valor total da avaliação R$2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais).

Valor total: R$ 2.400,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA VW/GOL G-VI



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

06 (seis) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Corsa 
Classic, anos 2014/2015/2016 e 2017, em regular estado de uso e 
conservação, com preço unitário de R$500,00, valor total da avaliação 
R$3.000,00 (três mil reais).

Valor total: R$ 3.000,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA GM/CORSA CLASSIC



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

06 (seis) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Cruzer, 
anos 2015 e 2016, em regular estado de uso e conservação, com preço 
unitário de R$600,00, valor total da avaliação R$3.600,00.

Valor total: R$ 3.600,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA GM/CRUZER



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado da 
Toyota/Hilux, anos 2013, 2014 e 2015, em regular estado de uso e 
conservação, com preço unitário de R$600,00, valor total da avaliação 
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Valor total: R$ 2.400,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA TOYOTA/HILUX



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do Honda/Fit, 
anos 2015/2016, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário 
de R$500,00, valor total da avaliação R$2.000,00 (dois mil reais)

Valor total: R$ 2.000,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA HONDA/FIT



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

04 (quatro) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do 
Ford/Ecosport, anos 2014 e 2016, em regular estado de uso e conservação, 
com preço unitário de R$700,00, valor total da avaliação R$2.800,00 (dois mil 
e oitocentos reais).

Valor total: R$ 2.800,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA FORD/ECOSPORT



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

01 (uma) caixa evaporadora (usada) para ar condicionado do Kia/Soul, anos 
2012/2013, em regular estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 500,00 

CAIXA EVAPORADORA PARA KIA/SOUL



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

02 (duas) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do GM/Agile, 
anos 2012 e 2013, em regular estado de uso e conservação, avaliadas em 
R$1.000,00 (um mil reais).

Valor total: R$ 1.000,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA GM/AGILE



Proc. n. 0000072-54.2016.5.19.0007

08 (oito) caixas evaporadoras (usadas) para ar condicionado do Ford/Fiesta, 
anos 2012/2013, em regular estado de uso e conservação, com preço unitário 
de R$700,00, valor total da avaliação R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos 
reais).

Valor total: R$ 5.600,00 

CAIXAS EVAPORADORAS PARA FORD/FIESTA



Proc. n. 0000299-39.2019.5.19.0007

02 (dois) martelos elétricos TEX 5P, números de série MHN104644 e 
MHN104647, em bom estado, avaliados em R$6.562,50.

Valor total: R$ 6.562,50 

MARTELOS ELÉTRICOS



Proc. n. 0000299-39.2019.5.19.0007

04 (quatro) estabilizadores para computador, marca microsol, BI 1.0 SOL 64 
738 APC, em bom estado, avaliados em R$600,00

Valor total: R$ 600,00 

ESTABILIZADORES PARA COMPUTADOR



Proc. n. 0010025-47.2013.5.19.0007

02 (dois)  kits de farol de neblina para GM Sonic, caixas completas contendo 
2 faróis, 2 molduras, chicote elétrico para instalação e botão de acionamento, 
novos, originais GM, códigos M50780886 e M51153356, com valor unitário de 
R$ 1.750,00, totalizando R$ 3.500,00.

Valor total: R$ 3.500,00 

KITS DE FAROL DE NEBLINA



Proc. n. 0010525-16.2013.5.19.0007

03 (três)  kits de farol de neblina para GM Sonic, caixas completas contendo 2 
faróis, 2 molduras, chicote elétrico para instalação e botão de acionamento, 
novos, originais GM, códigos M51153358, M50780885 e M51156357, com 
valor unitário de R$ 1.750,00, totalizando R$ 5.250,00.

Valor total: R$ 5.250,00 

KITS DE FAROL DE NEBLINA



CHEVROLET ONIX
Proc. n. 0000024-32.2015.5.19.0007

01 (um) veículo Chevrolet Onix 1.4 ACT AT, Hatch, Flex, zero quilômetro (sem 
emplacamento), ano e modelo 2019, 5 portas, 5 lugares, veículo completo, com central 
multimídia e direção elétrica, pintura metálica na cor vermelho carmim, câmbio com 
transmissão automática, chassi 9BGKC48V0KG289465.

Conservação – Veículo funcionando, em perfeito estado geral de conservação; pneus, 
pintura, lanternas e faróis, tudo em perfeito estado e funcionando, sem quaisquer defeitos 
aparentes. Em exposição no pátio da executada no momento da avaliação.

Valor total: R$ 68.080,00 



Proc. n. 0001398-83.2015.5.19.0007

12.122 kg (doze mil cento e vinte e dois quilos) de cantoneiras de aço 
carbono, modelos diversos (“g”, “u”, “l”), a critério do arrematante, peça 
fabricada e pronta, com entrega prevista no prazo de 45 dias pela executada, 
a contar da ciência da ordem judicial de entrega. O valor do quilo da 
cantoneira de aço foi avaliado em R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos), do 
que resultou o total penhorado de R$ 80.005,20 (oitenta mil e cinco reais e 
vinte centavos).

Valor total: R$ 80.005,20 

CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO



Proc. n. 0109100-69.2007.5.19.0007

01 (um) automóvel marca Renault, modelo Logan, ano de fabricação 2010, 
modelo 2011, placa NLX-9435, chassi 93YLSR7RHBJ514157, Renavam 
221964240,  MOTOR 1.0,  16V, cor prata, em regular estado de conservação.

Valor total: R$ 13.000,00 

RENAULT LOGAN



Proc. n. 0000636-96.2017.5.19.0007

03 (três) aparelhos de ar condicionado split, marca LG, capacidade 12.000 
BTUs cada um, valor unitário R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Valor total: R$ 2.400,00 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000636-96.2017.5.19.0007

01 (um) aparelho de ar condicionado Split, marca Midea, capacidade 7.000 
BTUs.

Valor total: R$ 600,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000636-96.2017.5.19.0007

10 (dez) cadeiras para escritório com braço, revestidas em tecido chenille, 
cada uma avaliada em R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 1.000,00.

Valor total: R$ 1.000,00 

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO



Proc. n. 0000636-96.2017.5.19.0007

01 (uma) mesa em vidro, espessura 10mm, em L, vidro verde, medindo 1,50 X 
60, para escritório.

Valor total: R$ 500,00 

MESA PARA ESCRITÓRIO



Proc. n. 0000636-96.2017.5.19.0007

01 (um) impressora Samsung, multifuncional SCX 4626, cor preta, em toner, 
copiadora.

Valor total: R$ 500,00 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



Proc. n. 0001639-91.2014.5.19.0007

01 (UM) AUTOMÓVEL FIESTA FLEX, 2007, NA COR BRANCA, A ÁLCOOL, DE 
PLACA MVE - 2339, CHASSI 9BF2F10A478044007, RENAVAN 00902254057, EM 
BOM ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Valor total: R$ 8.000,00 

FORD FIESTA FLEX



Proc. n. 0093800-04.2006.5.19.0007

01 (um) aparelho de ultrassonografia, marca Medison, modelo SONOACE 
5500, série A49003610, em bom estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 40.000,00 

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA



Proc. n. 0134800-47.2007.5.19.0007

3.002m² (três mil e dois) metros cúbicos de brita nº 1, retirados na jazida, 
sendo cada metro cúbico avaliado em R$ 56,00, totalizando R$ 168.112,00.

Valor total: R$ 168.112,00 

BRITA



Proc. n. 0000289-29.2018.5.19.0007

14 (quatrorze) portas acústicas classe 3, folha med 8,00 x 2,100 x 15mm (kit 
porta pronta, modelo Japaratinga, Multidoor, linha Premium, valor unitário R$ 
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), totalizando R$ 36.400,00.

Valor total: R$ 36.400,00 

PORTAS ACÚSTICAS



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção - Av. Moreira e Silva)

01 (um) aparelho de ar condicionado Split, Springer Carrier, branco, 60.000 
BTUs, em bom estado de conservação, em funcionamento.

Valor total: R$ 4.500,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção - Av. Moreira e Silva)

01 (um) gelágua Consul, branco, em perfeito estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 400,00 

GELÁGUA



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção - Av. Moreira e Silva)

01 (uma) impressora multifuncional, Samsung, monocromática, M4070 
Proxpress, em bom estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 700,00 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção - Av. Moreira e Silva)

04 (quatro) monitores de vídeo, sendo: três de 15” (Samsung, AOC e LG) e um 
17” (AOC); todos em bom estado de conservação e em funcionamento, 
avaliados em R$ 250,00 (cada monitor de 15”) e R$ 300,00 (monitor de 17”); 
totalizando R$ 1.050,00.

Valor total: R$ 1.050,00 

MONITORES DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala de Mamografia)

01 (um) aparelho de ar condicionado modelo janela, Consul Air Master, cor 
cinza, 10.000 BTUs, em bom estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 600,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala do Faturamento)

01 (um) aparelho de ar condicionado Springer, modelo janela, cor branca, 
7,500 BTUs, em bom  estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 400,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala de Telemarketing)

01 (um) aparelho de ar condicionado marca Gree, cor branca, modelo janela, 
7.500 BTUs, em bom estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 400,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala da Diretoria)

01 (um) aparelho de ar condicionado marca Consul, modelo janela, cor 
branca, 7.500 BTUs, em bom estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 400,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala da Diretoria)

01 (uma) mesa para escritório em madeira e fórmica, com aproximadamente 
1,80m x 1,80x, modelo e L, com duas pequenas gavetas, em bom estado de 
conservação.

Valor total: R$ 1.000,00 

MESA PARA ESCRITÓRIO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala de Informática)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, marca Komeco, cor 
bege, 7.500 btus, em regular estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 350,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala de Informática)

01 (um) monitor marca AOC, 20”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 450,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Câmara Clara)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo Split, marca Gree, cor bege, 
9.000 BTUs, em bom estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 1.000,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Câmara Clara)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca 
Springer Carrier, 12.000 BTUs, em regular estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 500,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Câmara Clara)

01 (uma) impressora Samsung, monocromática, cor cinza, modelo ML – 
3750ND, em bom estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 400,00 

IMPRESSORA



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Câmara Clara)

01 (um) monitor marca V7, 17”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 300,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção II)

01 (um) gelágua Esmaltec, nas cores branco e cinza, em bom estado de 
conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 400,00 

GELÁGUA



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção II)

01 (um) aparelho de TV Samsung, 22”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 450,00 

TELEVISÃO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Resultado)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor bege, marca Consul, 
10.000 BTUs, em regular estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 450,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Resultado)

01 (um) monitor marca AOC, 15”, em bom estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 250,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Ultrasson 01)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca 
Electrolux, 10.000 BTUs, em bom estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 600,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Ultrasson 01)

01 (um) monitor de vídeo marca Samsung, 17”, Sync Master, em bom estado 
de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 300,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Ultrasson 04)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca 
Electrolux, 10.000 BTUs, em bom estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 600,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Ultrasson 04)

01 (um) monitor de vídeo marca AOC, 15”, em bom estado de conservação e 
em funcionamento.

Valor total: R$ 250,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Densitometria)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor bege, marca Consul 
Air Master, 12.000 BTUs, em regular estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 500,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Sala Densitometria)

01 (um) monitor de vídeo marca LG, 17”, em bom estado de conservação e 
em funcionamento.

Valor total: R$ 300,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção - Rua Itatiaia)

01 (um) aparelho de ar condicionado modelo Split, cor branca, marca Springer 
Carrier, 60.000 BTUs, em bom estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 4.500,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (Recepção - Rua Itatiaia)

01 (um) monitor de vídeo marca V7, 15”, em bom estado de conservação e 
em funcionamento.

Valor total: R$ 250,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (sala SUS 02)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor cinza, marca Consul 
Air Master, 10.000 BTUs, em regular estado de conservação e em 
funcionamento.

Valor total: R$ 450,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (sala de aula)

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo janela, cor branca, marca Gree, 
12.000 BTUs, em regular estado de conservação e em funcionamento.

Valor total: R$ 500,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001337-57.2017.5.19.0007 (sala de aula)

01 (um) monitor de vídeo marca V7, 15”, em bom estado de conservação e 
em funcionamento.

Valor total: R$ 250,00 

MONITOR DE VÍDEO



Proc. n. 0379000-29.2005.5.19.0007

290 (duzentas e noventa) carteiras tipo universitárias, com estrutura de ferro 
e madeira, em bom estado.

Valor total: R$ 26.100,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) ar condicionado Split, marca Platinium de 12.000 BTUs, em bom 
estado.

Valor total: R$ 1.200,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor preta, com rodas, em bom 
estado.

Valor total: R$ 250,00 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) mesa de escritório em “L”, com tampo de vidro, estrutura em ferro, 
01 gaveta, em bom estado.

Valor total: R$ 400,00 

MESA EM “L” (PARA ESCRITÓRIO)



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) cadeira com estrutura em ferro e plástico, na cor preta, em bom 
estado.

Valor total: R$ 150,00 

CADEIRA



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) mesa de escritório em “L”, com tampo de vidro, estrutura em ferro, 
em bom estado.

Valor total: R$ 350,00 

MESA EM “L” (PARA ESCRITÓRIO)



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) impressora multifuncional 7460DN, marca Brother MFC, em bom 
estado.

Valor total: R$ 1.000,00 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

02 (dois) armários, com 02 portas cada, na cor azul, em bom estado.

Valor total: R$ 500,00 

ARMÁRIOS



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) armário de metal para escritório, com 04 gavetas, marca W3, em bom 
estado.

Valor total: R$ 300,00 

ARMÁRIO DE METAL



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) gaveta de plástico, pequena, com 03 compartimentos, na cor preta, 
em bom estado.

Valor total: R$ 30,00 

GAVETA DE PLÁSTICO



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor preta, com rodas.

Valor total: R$ 90,00 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor cinza, estrutura de metal, 
em bom estado.

Valor total: R$ 90,00 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) sofá de 02 lugares, na cor preta, em razoável estado de conservação.

Valor total: R$ 200,00 

SOFÁ



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) centro com estrutura de madeira e tampo de vidro, em bom estado.

Valor total: R$ 200,00 

MÓVEL DE CENTRO



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) gelágua, marca Britânia, em bom estado.

Valor total: R$ 280,00 

GELÁGUA 



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

11 (onze) evaporadores (núcleo evaporador) universais.

Valor total: R$ 8.400,00 

EVAPORADORES



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

12 (doze) caixas evaporadoras sem núcleo, em bom estado.

Valor total: R$ 7.200,00 

CAIXAS EVAPORADORAS (SEM NÚCLEO)



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

05 (cinco) compressores, marca Delphi, em ótimo estado.

Valor total: R$ 4.000,00 

COMPRESSORES



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

02 (dois) compressores, marca OSO, em ótimo estado.

Valor total: R$ 1.600,00 

COMPRESSORES



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

03 (três) compressores, marca IOP08, em ótimo estado.

Valor total: R$ 2.400,00 

COMPRESSORES



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) evaporador (núcleo evaporador) para Punto, novo.

Valor total: R$ 800,00 

EVAPORADOR PARA PUNTO



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) evaporador para Cherokee, novo.

Valor total: R$ 800,00 

EVAPORADOR PARA CHEROKEE



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) evaporador para Ômega, novo.

Valor total: R$ 800,00 

EVAPORADOR PARA ÔMEGA



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

01 (um) evaporador universal, novo.

Valor total: R$ 800,00 

EVAPORADOR UNIVERSAL



Proc. n. 0000669-62.2012.5.19.0007

03 (três) evaporadores para Pálio Fire, em ótimo estado.

Valor total: R$ 1.800,00 

EVAPORADORES PARA PÁLIO FIRE



Proc. n. 0000981-30.2015.5.19.0008

01 (um) condicionador de ar split, capacidade 9.000 BTUs, marca LG, em bom 
estado de conservação e funcionamento.

Valor total: R$ 1.000,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000981-30.2015.5.19.0008

01 (um) compressor, marca Shultz, cor preta, com três pistões, capacidade 
173 libras, em bom estado de conservação e funcionamento.

Valor total: R$ 3.000,00 

COMPRESSOR



Proc. n. 0000981-30.2015.5.19.0008

01 (um) elevador para carros (elevacar), cor laranja (nas colunas), sem marca 
aparente, capacidade 4,5 toneladas, em bom estado de conservação e 
funcionamento.

Valor total: R$ 2.000,00 

ELEVADOR PARA CARROS



Proc. n. 0000847-95.2018.5.19.0008

01 (uma) betoneira Menegotti trifásica, elétrica, capacidade 600 litros, com 
concha, industrial, em bom estado de uso e conservação, que serve para 
fabricação de concreto.

Valor total: R$ 26.000,00 

BETONEIRA



FIAT IDEA

Proc. n. 0000418-65.2017.5.19.0008

01 (um) veículo marca Fiat, modelo Idea ELX flex, cor cinza, ano/modelo 2010, 
placa NMF2434, renavam 00212436392, cinco portas, 81cv, precisando de 
alguns reparos de funilaria e pintura, em regular estado de conservação e 
funcionamento.

Valor total: R$ 15.000,00 



Proc. n. 0000332-65.2015.5.19.0008

03 (três) sofás de dois lugares cada, na cor vinho, de marca não aparente, 
com aproximadamente 1,5m de comprimento, 0,90m de largura, 0,70m de 
altura, em precário estado de conservação. 

Valor total: R$ 450,00 

SOFÁS



Proc. n. 0000332-65.2015.5.19.0008

08 (oito) mesas de escritório em L, na cor cinza claro, sem gavetas, de marca 
não aparente, com 1,60m x 1,20m de comprimento, 0,74m de altura, em 
regular estado de conservação. 

Valor total: R$ 1.800,00 

MESAS EM “L” (PARA ESCRITÓRIO)



Proc. n. 0000332-65.2015.5.19.0008

12 (doze) armários baixos 2 portas para escritório, de cor cinza claro, sem 
marca aparente, com aproximadamente 0,78m de comprimento, 0,45m de 
largura, 0,75m de altura, em regular estado de conservação.

Valor total: R$ 1.500,00 

ARMÁRIOS



Proc. n. 0000332-65.2015.5.19.0008

02 (duas) impressoras HP Laser Jet M1132 MFP, modelo CE847A, 110-127V, 
semi novas, em bom estado de conservação.

Valor total: R$ 1.000,00 

IMPRESSORAS



Proc. n. 0000085-79.2018.5.19.0008

Furadeira/fresadora de coluna com mesa coordenada; Powermaq – GHM – 
40AF (Auto Feed); Geared Head Drilling & Milling Machine; capacidade de 
furação de 32 mm; rotação de 60 Hz; voltagem trifásico; duas velocidades; 
botão de emergência; número de série: 707003; com cerca de sete anos de 
uso; sem defeito aparente; funcionando. Bem em uso pelo estabelecimento. 

Valor total: R$ 6.000,00 

FURADEIRA/FRESADORA DE COLUNA



Proc. n. 0001096-17.2016.5.19.0008

TV Philips, 42 polegadas, LES, modelo 42PFL3604/78, nº de série 
HC110944117989, em bom estado de conservação e funcionamento.

Valor total: R$ 1.500,00 

TELEVISÃO



FORD KA

Proc. n. 0001371-97.2015.5.19.0008

UM VEÍCULO MARCA FORD, MODELO KA, 4P/65 CV, BÁSICO, ANO DE 
FABRICAÇÃO E MODELO 2007, PRETO, PLACA MVK 7174/AL, CHASSI 
9BFBLZGDA7B648035, RENAVAM 948531266, EM REGULAR ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO.

O AUTOMÓVEL ESTÁ SEM FUNCIONAR POR FALTA DE BATERIA E A PINTURA 
ESTÁ QUEIMADA. ALIENADO A BV FINANCEIRA S.A CRED. FIN. INV. 

Valor total: R$ 5.500,00 



Proc. n. 0000278-94.2018.5.19.0008

01 (uma) prensa viradeira dobradeira Newton POM-30/40 x 2550, capacidade 
30/40 toneladas, número de série 2006, ano de fabricação 2001, em bom 
estado de conservação e funcionamento.

Valor total: R$ 42.000,00 

PRENSA



Proc. n. 0000863-83.2017.5.19.0008

06 (seis) mesas de madeira, em bom estado de uso e conservação, avaliada 
cada em R$ 80,00, totalizando R$ 480,00.

Valor total: R$ 480,00 

MESAS



Proc. n. 0000863-83.2017.5.19.0008

24 (vinte e quatro) cadeiras de plástico, em bom estado de uso e 
conservação, avaliada cada em R$ 15,00, totalizando R$ 360,00.

Valor total: R$ 360,00 

CADEIRAS



Proc. n. 0001119-94.2015.5.19.0008

01 (um) console-mesa para transmissão de rádio, marca BBTECH, com 
botões pretos e vermelhos, console cor cinza, usado em funcionamento no 
prédio da Rádio, avaliado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Valor total: R$ 4.200,00 

CONSOLE-MESA DE RÁDIO



Proc. n. 0001119-94.2015.5.19.0008

01 (um) aparelho de ar condicionado Midea, 9000 BTUS, cor branca, tipo Split, 
usado, com compressor, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 
600,00 (seiscentos reais).

Valor total: R$ 600,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001119-94.2015.5.19.0008

02 (duas) cadeiras tipo diretor, com rodas giratórias, cor preta, com braços, 
em bom estado de conservação, custando, cada qual, R$ 300,00 (trezentos 
reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais).

Valor total: R$ 600,00 

CADEIRAS



Proc. n. 0001119-94.2015.5.19.0008

02 (duas) cadeiras cor preta, quadradas, com rodas giratórias, com braços, 
em bom estado de conservação, custando cada qual, R$ 200,00 (duzentos 
reais), totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Valor total: R$ 400,00 

CADEIRAS



MESAS E CADEIRAS

Proc. n. 0000306-33.2016.5.19.0008

10 (dez) conjuntos de mesa com quatro cadeiras cada, em bom estado de 
uso e conservação e todas as mesas e cadeiras em madeira, avaliadas em R$ 
6.000,00.

Valor total: R$ 6.000,00 



CAMISAS

Proc. n. 0000664-37.2012.5.19.0008

475 (quatrocentos e setenta e cinco) unidades de camisas com manga, corte 
reto, 100% poliéster, na cor branca, tamanhos P, M e G, novas e sem defeito, 
unidade avaliada em R$ 11,00 (onze reais). Os bens penhorados totalizam R$ 
5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), considerando serem bens 
novos, sem defeito e o preço médio de mercado

Valor total: R$ 5.225,00 



MÁQUINA DE SOLDA

Proc. n. 0001050-04.2011.5.19.0008

Uma máquina de solda MIG 408, modelo TF 3 V, 44N, ESAB, com voltagem em 
220/380/440 Volts, cor amarela, funcionando em regular estado de uso.

Valor total: R$ 16.000,00 



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Proc. n. 0000271-44.2014.5.19.0008

01 (uma) impressora multifuncional, marca Brother, modelo DCP 8085 DN, em 
perfeito estado.

Valor total: R$ 2.000,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0000271-44.2014.5.19.0008

01 (um) ar condicionado, tipo Split, marca Komeco, 18000 BTUs, em bom 
estado.

Valor total: R$ 2.550,00 



CARTEIRAS ESCOLARES

Proc. n. 0001413-46.2015.5.19.0009

50 (cinquenta) carteiras escolares em plástico resistente, na cor azul, com 
prancheta frontal e porta livros, bom estado. Unidade reavaliada em              R$ 
110,00, totalizando R$ 5.500,00.

Valor total: R$ 5.500,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001413-46.2015.5.19.0009

01 (um) ar condicionado Split, marca Consul, 9000 BTUs, branco, com 
controle.

Valor total: R$ 600,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001413-46.2015.5.19.0009

01 (um) ar condicionado Split, marca Midea, 9000 BTUs, branco, com 
controle.

Valor total: R$ 600,00 



APARTAMENTO (PONTA VERDE - MACEIÓ)

Processo n. 0000198-35.2015.5.19.0009

01 (um) apartamento sob o nº 803, duplex, encravado no 8º e 9º pavimentos 
elevados do EDIFÍCIO RESIDENCIAL "BRUMAS", situado na Rua Cláudio Ramos, 
nº 436, Ponta Verde, com: 04 quartos (sendo 02 suítes com varanda), 2 WC 
social, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada, varanda, 
sauna, piscina, terraço e 02 vagas no estacionamento. Possui 231,39m² de área 
privativa, 83,52m² de área comum, 314,91m² de área total, e fração ideal de 
0,0571.

Valor total: R$ 1.000.000,00 



TELEVISORES

Proc. n. 0001687-73.2016.5.19.0009

02 (dois) televisores Panasonic LED, 42", com controle remoto, modelo Vieira, 
em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada a unidade por 
R$1.100,00, totalizando R$2.200,00.

Valor total: R$ 2.200,00 



FREEZERS HORIZONTAIS

Proc. n. 0001687-73.2016.5.19.0009

02 (dois) freezers horizontais, duas portas, 480 litros, marca Fricon, em 
razoável estado de conservação, funcionando perfeitamente, avaliada a 
unidade por R$1.600,00, totalizando R$3.200,00.

Valor total: R$ 3.200,00 



NERVURAS PRÉ-MOLDADAS

Proc. n. 0001309-83.2017.5.19.0009

1.000 metros de nervura pré-moldadas, no valor de R$8,00 cada metro, novo, 
totalizando R$8.000,00 (oito mil reais).

Valor total: R$ 8.000,00 



FIAT UNO VIVACE

Proc. n. 0000585-45.2018.5.19.0009

01 (um) automóvel Fiat Uno Vivace, 1.0, ano fabricação/modelo 2015, flex, cor 
preta, placa PVU9426, Renavam 01044166808, em bom estado de conservação, 
reavaliado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Não  foi  possível  atestar  o  atual  estado  de conservação  e  funcionamento  
por  não  ter  obtido  êxito  em  conseguir por meios telemáticos fotos ou vídeos 
atualizados do veículo junto ao depositário/executado.

Valor total: R$ 25.000,00 



Proc. n. 0001087-81.2018.5.19.0009

24m² de mármore branco rajado, com 2cm de espessura, material em chapa, 
cada uma com aproximadamente 5m², com valor unitário de  R$240,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais).

Valor total: R$ 5.760,00 

MÁRMORE BRANCO RAJADO



Proc. n. 0000275-73.2017.5.19.0009

01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Electrolux, 9.000 BTUs, 
em regular estado.

Valor total: R$ 1.000,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000275-73.2017.5.19.0009

01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Comfee, 9.000 BTUs, em 
regular estado.

Valor total: R$ 1.000,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000275-73.2017.5.19.0009

01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Electrolux, 10.000 BTUs, em regular 
estado. 

Valor total: R$ 450,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000275-73.2017.5.19.0009

01 (um) aparelho de ar condicionado da marca Consul, 10.000 BTUs, em regular 
estado.

Valor total: R$ 450,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001415-16.2015.5.19.0009

20 (vinte) peças, calças jeans, modelo 13410, novas, avaliadas em R$ 5.598,00 
(cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais).

Valor total: R$ 5.598,00 

CALÇAS JEANS



Proc. n. 0001415-16.2015.5.19.0009

50 (cinquenta) peças, camisas ML modelo 10120, novas, avaliadas em R$ 
10.995,00 (dez mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Valor total: R$ 10.995,00 

CAMISAS



Proc. n. 0001415-16.2015.5.19.0009

25 (vinte e cinco) peças, calças jeans, modelo 1370, novas, avaliadas em R$ 
3.997,50 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Valor total: R$ 3.997,50 

CALÇAS JEANS



Proc. n. 0001033-62.2011.5.19.0009

01 (um) compressor de ar grande (sem discriminação aparente), em bom 
estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 5.000,00 

COMPRESSOR DE AR



Proc. n. 0000860-28.2017.5.19.0009

01 (uma) máquina de plotter de impressão digital, marca  Epson Stylus 7700, na 
cor preto e cinza, em bom estado de uso, funcionando.

Valor total: R$ 38.000,00 

PLOTTER



PAJERO

Proc. n. 0001247-43.2017.5.19.0009

01 (um) veículo MMC/Pajero Sport HPE, placa NMJ 7890, ano/modelo 2010, a 
diesel, cor prata, renavam 206696868, em bom estado.

Não  foi  possível  atestar  o  atual  estado  de conservação  e  funcionamento  
por  não  ter  obtido  êxito  em  conseguir por meios telemáticos fotos ou vídeos 
atualizados do veículo junto ao depositário/executado.

Valor total: R$ 40.000,00 



PRISMA

Proc. n. 0000120-02.2019.5.19.0009

01 (um) veículo Chevrolet Prisma 1.4 AT LTZ, placa QLH-4671-AL, cor branca, 
ano 2016, chassi 9BE6KT69RO66263407, em bom estado de uso e 
conservação.

Valor total: R$ 45.000,00 



Proc. n. 0001270-86.2017.5.19.0009

04 (quatro) rodas originais do automóvel Corola, aro 16, cor preta, novas, ótimo 
estado, custando cada qual R$ 140,00, totalizando R$ 560,00.

Valor total: R$ 560,00 

RODAS DE AUTOMÓVEL COROLA



Proc. n. 0000607-74.2016.5.19.0009

01 (um) frigobar Consul.

Valor total: R$ 500,00 

FRIGOBAR



Proc. n. 0000607-74.2016.5.19.0009

01 (um) ar condicionado Comfee 12000 BTUs, Split.

Valor total: R$ 1.000,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000607-74.2016.5.19.0009

01 (uma) mesa para escritório em “L”.

Valor total: R$ 550,00 

MESA EM “L” (PARA ESCRITÓRIO)



Proc. n. 0000607-74.2016.5.19.0009

01 (uma) longarina 3 lugares preta.

Valor total: R$ 250,00 

LONGARINA



Proc. n. 0000607-74.2016.5.19.0009

01 (um) ar condicionado Consul 12.000 BTUs, Split.

Valor total: R$ 1.000,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0000607-74.2016.5.19.0009

01 (um) sofá 3 lugares branco.

Valor total: R$ 400,00 

SOFÁ



Proc. n. 0001120-13.2014.5.19.0009

87 (oitenta e sete) carteiras escolares, com braço revestido em fórmica azul, 
acolchoados. Valor unitário R$50,00, totalizando R$4.350,00.

Valor total: R$ 4.350,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0001120-13.2014.5.19.0009

02 (duas) mesas quadradas pequenas, cada uma com 04 cadeiras infantis. 
Valor unitário R$100,00, totalizando R$200,00.

Valor total: R$ 200,00 

MESAS COM CADEIRAS



Proc. n. 0001120-13.2014.5.19.0009

03 (três) mesas hexagonais pequenas, cada uma com 06 (seis) cadeiras. Valor 
unitário 250,00, totalizando R$750,00.

Valor total: R$ 750,00 

MESAS HEXAGONAL COM CADEIRAS



Proc. n. 0001120-13.2014.5.19.0009

28 (vinte e oito) carteiras escolares em polipropileno, cor azul, valor unitário R$ 
80,00, totalizando R$ 2.240,00.

 Valor total: R$ 2.240,00 

CARTEIRAS ESCOLARES



Proc. n. 0000041-91.2017.5.19.0009

25 (vinte e cinco) portas de madeira para uso interior. Portas de entrada 
medindo 70cm x 2,10m x 40mm, semi acabada, primer, novas, avaliadas em 
R$500,00, cada, totalizando R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Valor total: R$ 12.500,00 

PORTAS DE MADEIRA



Proc. n. 0000283-16.2018.5.19.0009

13 (treze) kits porta pronta, linha Premium, porta corta fogo, 30 minutos e 
acústica, classe 3, folha modelo Japaratinga, medindo 90x2,10x45mm, valor 
unitário R$1.997,00 (mil novecentos e noventa e sete reais), totalizando 
R$25.961,00 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais). 

 Valor total: R$ 25.961,00 

KITS PORTAS PRONTAS



CAMINHONETE GM/S10

Proc. n. 0000912-92.2015.5.19.0009

01(uma) caminhonete GM/S10 rodeio D, cor verde, ano fabricação 2010, modelo 
2011, gasolina, chassi 9BG138XF0BC420860, placa NMG8999, em razoável 
estado de conservação, com lanterna traseira quebrada, pneus meia vida e 
algumas marcas de uso, hodômetro inacessível.

Valor total: R$ 40.000,00 



Proc. n. 0000265-63.2016.5.19.0009

02 (dois) conjuntos em madeira maciça, de mesa e quatro cadeiras, sendo a 
mesa vazada e com detalhe em vidro, todos em perfeito estado, sendo cada 
R$2.390,00, totalizando R$4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais).

Valor total: R$ 4.780,00 

CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS



Proc. n. 0001029-15.2017.5.19.0009

01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Komeco, 24.000 BTUs, 
em regular estado de conservação, mas sem possibilidade de aferir o seu 
funcionamento, pois se encontra desativado.

Valor total: R$ 700,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001029-15.2017.5.19.0009

01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca LG, 24.000 BTUs, em 
regular estado de conservação, mas sem possibilidade de aferir o seu 
funcionamento, pois se encontra desativado.

  Valor total: R$ 700,00 

APARELHO DE AR CONDICIONADO



Proc. n. 0001154-80.2017.5.19.0009

09 (nove) conjuntos de mesa com quatro cadeiras, cada, em madeira maciça, 
em regular estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 7.650,00 

CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS



Proc. n. 0001154-80.2017.5.19.0009

01 (um) freezer cervejeiro, marca Esmaltec, em regular estado de conservação e 
funcionamento. 

Valor total: R$ 1.500,00 

FREEZER CERVEJEIRO



Proc. n. 0001165-41.2019.5.19.0009

01 (um) plotter, marca Canon, série IPF710, com cartucho, cor branca, em bom 
estado de conservação.

 Valor total: R$ 7.000,00 

PLOTTER



CADEIRA DE ESCRITÓRIO

Proc. n. 0001300-92.2015.5.19.0009

1 (um) compressor, marca Primax, cor prata, em regular estado de conservação.

Valor total: R$ 300,00 



MESA DE ESCRITÓRIO

Proc. n. 0001300-92.2015.5.19.0009

01 (uma) mesa de escritório com duas gavetas, em metal e fórmica, em 
precário estado de conservação.

Valor total: R$ 100,00 



CADEIRAS

Proc. n. 0001300-92.2015.5.19.0009

02 (duas) cadeiras, cor preta, em metal e plástico, em bom estado de 
conservação, custando cada qual, R$ 60,00, num total de R$ 120,00 (cento e 
vinte reais).

Valor total: R$ 120,00 



CADEIRA DE ESCRITÓRIO

Proc. n. 0001300-92.2015.5.19.0009

01 (uma) cadeira de escritório, com rodas, braço danificado, cor preta, em 
péssimo estado de conservação. 

Valor total: R$ 50,00 



PLOTTER

Proc. n. 0000733-27.2016.5.19.0009

01 (um) plotter marca Cânon, Série IPF 710, branco, em bom estado de 
conservação, aparelho usado para imprimir plantas e projetos de engenharia.

Valor total: R$ 7.000,00 



TERRENO (DIST. INDUSTRIAL - TABULEIRO DOS MARTINS)

Processos. n. 0001552-95.2015.5.19.0009 / n. 0001307-59.2016.5.19.0006

01 (um) terreno situado na Avenida Principal no Distrito Industrial, Tabuleiro dos 
Martins, Maceió-AL, desmembrado de outro de maiores proporções, da Área Industrial 
Governador Luís Cavalcante, medindo 162,16m de largura na frente, por 162,16m de 
largura nos fundos, por 185,00m de extensão pelo lado direito e 185,00m de extensão 
pelo lado esquerdo, limitando-se pela frente com a Avenida Principal, lado direito com 
área verde de propriedade da CODEAL, lado esquerdo com área de propriedade da  
Moveterras S/A e pelos fundos com a CODEAL e CIMEG. Registrado no 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de Maceió-AL, sob matrícula nº 62349.

Valor total: R$ 12.000.000,00 



CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

10 (dez) cadeiras para escritório com assento e encosto em estofado de cor 
preta, com braços e pés em ferro, em bom estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 4.000,00 



CADEIRAS DE ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE)

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

03 (três) cadeiras, tipo presidente, para escritório, encosto e assento em 
estofados de cor preta, com braços e pés de ferro revestido em estofado, em 
regular estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 2.400,00 



BIRÔS EM “L”

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

03 (três) birôs em madeira, em “L”, tipo ilha, com gavetas, em bom estado de uso 
e conservação. 

Valor total: R$ 1.500,00 



BIRÔS

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

02 (dois) birôs em madeira e vidro, em bom estado de uso e conservação. 

Valor total: R$ 2.000,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

01 (um) aparelho de ar condicionado, modelo split, marca LG, com capacidade 
de refrigeração de 18.000 BTUs, em regular estado de conservação e 
funcionamento. 

Valor total: R$ 1.200,00 



APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

03 (três) aparelhos de ar condicionado tipo Split, marca LG, com capacidade de 
refrigeração de 9.000 BTUs, em regular estado de conservação e 
funcionamento.

Valor total: R$ 2.400,00 



APARELHO DE VÍDEO-PORTEIRO

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

01 (um) aparelho de vídeo porteiro, marca ECP, com gravação de imagens, 
campainha externa, em bom estado de conservação.

Valor total: R$ 1.500,00 



BIRÔ EM MADEIRA

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

01 (um) birô em madeira, com compartimento de filtro de linha para 
computadores com 05 tomadas, medindo aproximadamente 80 cm x 1,30m, em 
regular estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 1.000,00 



BIRÔ EM MADEIRA

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

01 (um) birô em madeira, medindo aproximadamente 80cm x 1,30m, em regular 
estado de uso e conservação.

Valor total: R$ 800,00 



CADEIRAS GIRATÓRIAS (PARA ESCRITÓRIO)

Proc. n. 0001074-16.2017.5.19.0010

02 (duas) cadeiras giratórias, marca ROAL, com regulagem de altura, assento 
em tecido e encosto em tela na cor preta, em regular estado de uso e 
conservação, avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais).

Valor total: R$ 200,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Consul, 12.000 BTUs, em 
regular estado de funcionamento.

Valor total: R$ 1.200,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Gree, 10.000 BTUs, em regular 
estado de funcionamento.

Valor total: R$ 600,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca LG, 9.000 BTUs, em 
regular estado de funcionamento.

Valor total: R$ 900,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca York, 18.000 BTUs, em 
regular estado de funcionamento.

Valor total: R$ 1.600,00 



APARELHO DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Electrolux, 7.500 BTU´s, em regular 
estado de funcionamento.

Valor total: R$ 450,00 



CARTEIRAS ESCOLARES (MESAS + CADEIRAS)

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

21 (vinte e uma) cadeiras infantis de plástico, com estrutura em ferro, todas em 
bom estado, sendo avaliadas cada R$ 50,00, totalizando R$ 1.050,00 (hum mil e 
cinquenta reais);

Valor total: R$ 1.050,00 



CARTEIRAS ESCOLARES INFANTIS

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

24 (vinte e quatro) carteiras escolares infantis com estrutura em ferro, mas com 
assento, encosto e braço em fórmica, toda em bom estado, sendo cada avaliada 
em R$ 115,00 (cento e quinze reais), totalizando R$ 2.760,00 (dois mil, 
setecentos e sessenta reais).

Valor total: R$ 2.760,00 



CADEIRAS ESCOLARES 

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

20 (vinte) cadeiras escolares em plástico, com estrutura em ferro, braço em 
plástico, coloridas, todas em bom estado, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais) 
cada, totalizando R$2.000,00 (dois mil reais).

Valor total: R$ 2.000,00 



CARTEIRAS ESCOLARES INFANTIS

Proc. n. 0001324-54.2014.5.19.0010

25 (vinte e cinco) carteiras escolares infantis, coloridas, com braço em fórmica, 
assento e encosto em plástico, estrutura em ferro, todas em bom estado, 
avaliadas em R$ 72,00 (setenta e dois reais) cada, totalizando R$ 1.800,00 (hum 
mil e oitocentos reais).

Valor total: R$ 1.800,00 



CARTEIRAS ESCOLARES (MESAS + CADEIRAS)

Proc. n. 0000410-87.2014.5.19.0010

65 (sessenta e cinco) carteiras escolares, compostas de mesas e cadeiras, 
sendo as mesas com porta livros, estrutura em aço na cor preta e tampo 
revestido em fórmica, e as cadeiras também em aço, com assento e encosto 
revestidos em fórmica, todas em bom estado de uso e conservação, avaliado 
cada conjunto (mesa e cadeira) em R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais, 
totalizando R$ 3.575,00 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais.

Valor total: R$ 3.575,00 



FREEZER VERTICAL

Proc. n. 0010244-51.2013.5.19.0010

Freezer vertical, Electrolux de 262 L, autolimpante, modelo RDE 30 Super, em 
regular estado de conservação, mas com alguns pontos de ferrugem.

Valor total: R$ 600,00 



REFRIGERADOR

Proc. n. 0010244-51.2013.5.19.0010

Refrigerador Brastemp, Duplex, frost free, modelo Zyrium, capacidade 
aproximada de 400 L, em regular estado de conservação, mas com alguns 
pontos de ferrugem.

Valor total: R$ 800,00 



GASOLINA

Proc. n. 0010244-51.2013.5.19.0010

114 (cento e quatorze) litros de gasolina comum, sendo o litro no valor de R$ 
4,39, totalizando R$ 500,46 (quinhentos reais e quarenta e seis centavos).

Valor total: R$ 500,46 



MÁQUINA PLOTTER

Proc. n. 0001167-76.2017.5.19.0010

01 (uma) máquina plotter, marca fabricante Mimaki, referência JV33-160, na 
cor metálica e lilás, funcionando, 220 watts, em perfeito estado de uso.

Valor total: R$ 25.000,00 



NERVURAS PRÉ-MOLDADAS

Proc. n. 0000450-35.2015.5.19.0010

850m (oitocentos e cinquenta metros) de nervuras pré-moldadas, no valor de 
R$8,00 cada metro, novo, reavaliado em R$6.800,00 (seis mil e oitocentos 
reais).

Valor total: R$ 6.800,00 



TERRENO (RIO NOVO - MACEIÓ)
Proc. n. 0001311-55.2014.5.19.0010

Lote de terreno sob nº 02, da Quadra “B-1”, componente do Loteamento Rio 
Novo, nesta cidade, medindo 10m de frente, 27m no lado direito, 34m do lado 
esquerdo e nos fundos 12,20m, limitando-se pela frente com a Rua em Projeto 05, 
já existente, no lado direito com o lote 01, no lado esquerdo com o lote 03 e nos 
fundos com a Rua em Projeto 23, conforme matrícula nº 16.025, junto ao Cartório 
do 2º Registro Geral de Imóveis de Maceió - AL.

Valor total: R$ 80.000,00 



APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Proc. n. 0000136-71.2017.5.19.0058

13 (treze) ar condicionados 9.000 BTUs (diversas marcas).

Valor total: R$ 5.850,00 



FRIGOBARES

Proc. n. 0000136-71.2017.5.19.0058

13 (treze) frigobares Consul.

Valor total: R$ 4.450,00 



Proc. n. 0000970-79.2014.5.19.0058

TERRENO URBANO situado na cidade de Delmiro Gouveia, constituído pela anexação dos lotes números 
9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21 da quadra C do Loteamento São Vicente, medindo 96,00 metros de frente, 
igual dimensão de fundo e banda 60,00 metros, ou sejam 5.760,00 metros quadrados, confrontando-se 
pela frente com uma rua projetada, pelos fundos com outra rua projetada, pelo lado direito com os lotes 
números 13 e 17 e pelo lado esquerdo com os lotes nºs 9 e 22 da mesma quadra “C” e Loteamento São 
Vicente. No citado imóvel acha-se construído UM PRÉDIO EM ALVENARIA com uma área, uma porta e 
quatro janelões de frente, três janelões nas laterais, cinco janelões nos fundos, nove salas, três sanitários, 
uma copa, quintal murado e balaustrada na frente, área construída 280,86 metros quadrados. 

Conservação: O referido imóvel está em mau estado de conservação.

Ocupação: Atualmente no imóvel funciona a sede da Emater, regional Delmiro Gouveia/AL, e da ADEAL.

Valor total: R$ 250.000,00 

TERRENO + PRÉDIO (DELMIRO GOUVEIA)



MERCEDES BENZ

Proc. n. 0000236-89.2018.5.19.0058

Mercedes benz, amarelo, 1214c, ano/fab 1998/1998, placa MUI-5393.

Conservação – O veículo não aparenta um bom estado geral de conservação. 
Não estava funcionando, pois, faltava carga na bateria. Aspectos considerados 
na apreciação de um automóvel usado, tais como lataria, pintura, carroceria, 
motor e pneus estão desgastados e algumas partes com avarias.

Valor total: R$ 31.000,00 



SIENA

Proc. n. 0000236-89.2018.5.19.0058

Veículo Siena, vermelho, fire flex 1.0, 4p, fab/ano 2008/2008, placa NLX-3146. 

Conservação – O veículo aparenta um bom estado geral de conservação. Não 
estava funcionando, pois, faltava carga na bateria. Aspectos considerados na 
apreciação de um automóvel usado, tais como lataria, pintura, carroceria estão 
desgastados e algumas partes com avarias. Motor e pneus em bom estado, 
aparentemente.

Valor total: R$ 11.000,00 



SPACEFOX ROUTE

Proc. n. 0000236-89.2018.5.19.0058

VW Spacefox Route, prata, 1.6, 4p, fab/ano 2009/2010, placa NMA-9558. 

O veículo aparenta um bom estado geral de conservação. Não estava 
funcionando, pois, faltava carga na bateria. Aspectos considerados na 
apreciação de um automóvel usado, tais como lataria, pintura, motor e pneus 
em bom estado, aparentemente.

Valor total: R$ 20.000,00 



CONGELADOR

Proc. n. 0001417-96.2016.5.19.0058

Congelador MetalFrio Dupla Ação 546l Da550 Horizontal, usado, bom 
funcionamento.

Valor total: R$ 1.000,00 



FATIADOR DE FRIOS

Proc. n. 0001417-96.2016.5.19.0058

Fatiador de frios Bermar, usado.

Valor total: R$ 600,00 



HONDA BIZ

Proc. n. 0001417-96.2016.5.19.0058

Honda Biz 125 ES, vermelha, placa OHD3284, bom estado de conservação.

Valor total: R$ 6.457,00 



PRÉDIO 2 ANDARES (PENEDO)

Proc. n. 0010209-41.2013.5.19.0059

Um prédio de alvenaria com 2 pavimentos onde funciona a Sede da Fundação 
Casa do Penedo. O imóvel conta com 12 cômodos, entre eles a Biblioteca, o 
Arquivo, Auditório, Galeria de Penedenses Ilustres, o Anfiteatro e o Memorial 
Permanente.

Endereço: Rua João Pessoa, 126, Centro Histórico- Penedo/AL

Benfeitorias: Prédio com fachada, portas e janelas com pinturas novas.

Valor total: R$ 500.000,00 



CHALÉ DOS LOUREIROS (PENEDO)
Proc. n. 0000080-06.2015.5.19.0059

Imóvel denominado “CHALÉ DOS LOUREIROS”, localizado na Av. Getúlio Vargas, 172, 
Centro, no município de Penedo/AL.

Descrição: Um prédio de alvenaria, com dois pavimentos, mais um chalé menor de madeira, 
um espaço verde que fica por trás da casa. O imóvel se encontra fechado, não havia 
ninguém no momento penhora e avaliação, e por essa razão o imóvel não foi avaliado por 
dentro.

Benfeitorias: Prédio com fachada, portas e janelas com pinturas novas e todo reformado.

Valor total: R$ 800.000,00 



CAIXÃO ALIMENTADOR

Proc. n. 0000455-02.2018.5.19.0059

Caixão alimentador medindo 5x1 com dois motores elétricos, marca 
Rogesesi.

Valor total: R$ 15.000,00 



BLOCOS DE CERÂMICA

Proc. n. 0000455-02.2018.5.19.0059

85 milheiros de Blocos de Cerâmica de Oito Furos.

Valor total: R$ 34.000,00 



CAMINHÃO VOLKSWAGEN

Proc. n.  0010328-02.2013.5.19.0059

01 (um) caminhão, marca Volkswagen, modelo 25.390 CTC 6x2, a diesel, 
placa OHD9632, ano fabricação 2013, ano modelo 2013, cor branca, chassi 
9536T8279DR321946, Renavam 00529541122, conservado, funcionando.

Valor total: R$ 140.000,00 






