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JANEIRO.	PROCESSO	Nº	0118175-57.2014.8.19.0001.	EDITAL	DE	LEILÃO	ÚNICO,	com	o	prazo	de	15	(quinze)	
dias,	 dos	 bens	 dos	 Falidos	 GEOQUASAR	 ENERGY	 SOLUTIONS	 PARTICIPAÇÕES	 LTDA.	 -	 CNPJ	 nº	
10.398.608/0001-70,	MARCOS	FREDERICO	DE	ALMEIDA	-	CPF	nº	147.979.092-34,	CHAALEN	HAGE	-	CPF	nº	
792.311.608-34	 e	 CRISTINA	CONCEIÇÃO	 IATCZAKI	 -	 CPF	 nº	 031.204.179-98,	 na	 pessoa	do	Administrador	
Judicial	 MELMAN,	 VIANNA	 E	 BOLLER	 CONSULTORES	 ASSOCIADOS	 LTDA	 -	 ME.	 O	 Dr.	 ALEXANDRE	 DE	
CARVALHO	MESQUITA,	MM.	Juiz	de	Direito	da	01ª	Vara	Empresarial	do	Foro	Central/RJ,	na	forma	da	lei:	FAZ	
SABER,	aos	que	o	presente	Edital	de	Leilão	Único	dos	bens	móveis	virem	ou	dele	conhecimento	tiverem	e	
interessar	 possa,	 que	 por	 este	 Juízo	 processam-se	 os	 autos	 da	 Falência	 de	 Empresários,	 Sociedades	
Empresárias,	Microempresas	 e	 Empresas	 de	 Pequeno	 Porte,	 ajuizada	 em	 face	 de	 GEOQUASAR	 ENERGY	
SOLUTIONS	PARTICIPAÇÕES	LTDA	e	outros	-	processo	nº	0118175-57.2014.8.19.0001,	e	que	foi	designada	a	
venda	dos	bens	descritos	no	anexo	I	deste	edital,	de	acordo	com	as	regras	expostas	a	seguir:		
	
DA	VISITAÇÃO	-	Constitui	ônus	dos	interessados	examinar	os	bens	a	serem	apregoados.	As	visitas	deverão	
ser	 agendadas	 via	 e-mail	 leiloes@brameleiloes.com.br.	 Recomenda-se	 a	 realização	 de	 visitação	 para	
avaliação	dos	bens	e	consequente	decisão	de	oferta.		
	
DOS	BENS	MÓVEIS	-	Os	bens	móveis	serão	vendidos	no	estado	em	que	se	encontram.	As	fotos,	descrições	
de	acabamentos	(tecido,	material,	cores,	etc.)	e	medidas	divulgadas	no	site	www.brameleiloes.com.br	são	
meramente	ilustrativas,	não	servindo	de	parâmetro	para	demonstrar	o	estado	dos	bens.	Não	serão	aceitas	
reclamações	 referentes	 a	 fotos,	 informações	 e	 descrições	 dos	 produtos,	 ficando	 reservado	 o	 direito	 de	
eventuais	 erros	 de	 digitação	 e/ou	 aproximações	 (medidas,	 cores,	 materiais,	 descrições	 em	 geral,	
acabamentos,	 etc.).	 A	 Leiloeira	 designada	 poderá	 alterar	 a	 composição	 e/ou	 agrupamento	 dos	 lotes,	
objetivando	a	melhor	operacionalização	do	leilão.	O	Leilão	Único	será	realizado	no	dia	30/05/2017	às	14:00	
horas,	onde	serão	aceitos	lances	´condicionais´	a	partir	de	50%	(cinquenta	por	cento)	do	valor	de	avaliação.		
	
DO	CONDUTOR	DO	LEILÃO	-	O	Leilão	será	conduzido	pela	Leiloeira	Oficial	Sra.	Maria	Teresa	Dias	Brame,	
matriculada	 na	 Junta	 Comercial	 do	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 -	 JUCERJA	 sob	 o	 nº	 31,	 ou	 seu	 preposto,	
devidamente	habilitado.		
	
DOS	 LANCES	 -	 Os	 lances	 serão	 ofertados	 simultaneamente	 no	 dia	 e	 hora	 supracitada,	 em	 igualdade	 de	
condições,	pela	rede	mundial	de	computadores	(internet),	através	do	Portal	www.brameleiloes.com.br,	ou	
de	viva	voz	no	dia	e	hora	do	leilão	no	Auditório	da	Leiloeira	Oficial	localizado	na	Travessa	do	Paço,	nº	23,	sala	
1211,	Centro,	Rio	de	Janeiro/RJ.		
	
DOS	 DÉBITOS	 -	 Os	 bens	 móveis	 serão	 apregoados	 sem	 quaisquer	 ônus,	 sejam	 débitos	 IPVA	 ou	 taxas	
(aquisição	originária),	os	quais	serão	de	responsabilidade	da	massa	falida,	exceto	se	o	arrematante	for:	I	-	
sócio	da	sociedade	falida,	ou	sociedade	controlada	pelo	falido;	II	-	parente,	em	linha	reta	ou	colateral,	até	o	
4º	(quarto)	grau,	consanguíneo	ou	afim,	do	falido	ou	de	sócio	da	sociedade	falida;	III	-	 identificado	como	
agente	do	falido	com	o	objetivo	de	fraudar	a	sucessão.	Parágrafo	Único:	Correrão	por	conta	do	arrematante	
as	despesas	e	os	custos	relativos	à	desmontagem,	remoção,	transporte	e	transferência	patrimonial	dos	bens	
arrematados.		
	
	



DA	CAUÇÃO	-	O	arrematante	deverá	depositar	10%	(dez)	por	cento	do	valor	da	arrematação,	no	prazo	de	
24h	(vinte	e	quatro	horas)	do	encerramento	do	leilão,	para	garantia	do	juízo,	através	de	guia	de	depósito	
judicial	em	favor	do	Juízo	responsável,	a	ser	obtida	no	site	do	Banco	do	Brasil	(www.bb.com.br),	e	tal	valor	
será	abatido	do	saldo	remanescente	da	arrematação	para	quitação	do	preço	após	o	deferimento	do	lance	
pelo	 Juízo	 responsável.	 No	 caso	 de	 indeferimento	 do	 lance,	 o	 valor	 depositado	 poderá	 ser	 levantando	
integralmente	pelo	arrematante.		
	
DA	COMISSÃO	-	O	arrematante	deverá	pagar	a	Leiloeira,	a	título	de	comissão,	o	valor	correspondente	a	5%	
(cinco	por	cento)	sobre	o	preço	de	arrematação	dos	bens.	A	comissão	devida	a	Leiloeira	não	está	incluída	no	
valor	 do	 lance	 e	 não	 será	 devolvida	 ao	 arrematante	 em	nenhuma	hipótese,	 salvo	 se	 a	 arrematação	 for	
desfeita	por	determinação	judicial	por	razões	alheias	à	vontade	do	arrematante	e,	deduzidas	as	despesas	
incorridas.		
	
DO	PAGAMENTO	DA	COMISSÃO	-	O	pagamento	da	comissão	da	Leiloeira	deverá	ser	realizado	em	até	24h	
(vinte	e	quatro	horas)	a	contar	do	encerramento	do	leilão,	na	conta	corrente	da	Sra.	Leiloeira,	através	de	
depósito	bancário,	DOC	ou	TED.	A	conta	corrente	da	Sra.	Leiloeira	será	informada	ao	arrematante	através	e-
mail	 ou	 contato	 telefônico.	 Todas	 as	 regras	 e	 condições	 do	 Leilão	 estão	 disponíveis	 no	 Portal	
www.brameleiloes.com.br.	A	publicação	deste	edital	supre	eventual	insucesso	nas	notificações	pessoais	e	
dos	 respectivos	 patronos.	 As	 demais	 condições	 obedecerão	 ao	 que	 dispõe	 o	 Decreto-Lei	 7.661/45	 e	 o	
Provimento	CSM	nº	1625/2009,	e	no	que	couber,	o	CPC	e	o	caput	do	artigo	335,	do	CP.		
	
A	RELAÇÃO	DOS	BENS	MÓVEIS	ENCONTRA-SE	NO	ANEXO	1	DESTE	EDITAL.		
	
VALOR	TOTAL	DA	AVALIAÇÃO:	R$	58.876,00	(CINQUENTA	E	OITO	MIL,	OITOCENTOS	E	SETENTA	E	SEIS	REAIS).	
LOCAL	DO(S)	BEM(NS):	AV.	PAISAGISTA	JOSÉ	SILVA	DE	AZEVEDO	NETO,	Nº	200,	BLOCO	04,	SALAS	301	E	403,	
BARRA	DA	TIJUCA,	RIO	DE	JANEIRO	-	RJ.	Anexo	I	-	Relação	dos	Bens:		
Lote	01	contendo	01	(uma)	mesa	em	U;	01	(um)	gaveteiro	de	03	gavetas,	01	(um)	armário	com	02	portas	
marca	VOKO,	01	(um)	cadeira	de	couro	preto	MAHOGANY	com	detalhes	em	madeira;	01	(um)	cabideiro	em	
metal	prateado;	01	(um)	mesa	redonda	de	granito	preto	e	base	de	resina	preto,	06	(seis)	cadeiras	de	couro	
com	braços	e	pés	de	metal	prateado,	com	rodízios,	de	marca	Tok&Stok;	01	(um)	armário	de	marca	VOKO	
com	2	portas	c/2	prateleiras;	01	(um)	armário	de	marca	VOKO	c/2	portas;	01	(uma)	mesa	pequena	redonda	
com	tampo	de	vidro	e	base	de	metal	prateado;	01	(uma)	mesa	bandeja	de	madeira	revestido	de	couro	preto	
c/base	de	metal	prateado;	Escultura	de	cavalo	e	cavaleiro	e	escultura	de	guerreiro,	01	(um)	caneca	de	louça	
Alemã;	03	(três)	Pedras	de	Cristal	Bruto	decorativos	estado;	01	(um)	Relógio	de	mesa	Lenox	Quartz;	01	(um)	
Televisão	LG	42	Polegadas	série	103azw511609	c/base,	sem	controle;	01	(um)	Frigobar	Brastemp	Inox;	01	
(um)	Caixa	de	Som	com	amplificador	e	02	(duas)	caixa	auxiliares	de	marca	Harman/Kardon.	Avaliação:	R$	
2.560,00;		
Lote	02	contendo	01	(uma)	Mesa	em	´L´	com	01	gaveteiro	de	03	gavetas	e	01	Armário	de	04	portas	marca	
VOKO	no	estado,	03	(três)	cadeiras	com	rodízio	da	marca	VOKO;	01	(um)	Mesa	em	´L´	com	01	gaveteiro	com	
03	gavetas	VOKO,	02	(dois)	Armários	com	duas	prateleiras	cada	marca	VOKO;	01	(um)	mesa	redonda	de	
vidro	com	base	branco	de	madeira	e	detalhes	em	metal,	05	 (cinco)	cadeiras	com	forro	preto	de	rodízio,	
marca	VOKO;	 01	 (uma)	Mesa	em	 ´L´,	 01	 gaveteiro	 com	3	 gavetas,	 01	Armário	 com	02	portas	VOKO,	 02	
cadeiras	em	tecido	preto	com	rodízio	da	marca	VOKO;	01	(uma)	Mesa	em	´L´,	01	gaveteiro	com	3	gavetas,	
01	Armário	com	02	portas,	03	cadeiras	em	tecido	preto	com	rodízio,	todos	da	marca	VOKO.	Avaliação:	R$	
1.530,00;		
Lote	03	contendo	03	(três)	Armários	VOKO	de	02	portas	com	3	prateleiras;	02	(dois)	Arquivos	cinza	de	ferro	
com	4	gavetas,	01	(um)	Arquivo	de	ferro	bege	com	4	gavetas,	1	(um)	Arquivo	de	ferro	com	4	gavetas;	01	
(um)	Mesa	em	´L´	 (desmontada),	01	gaveteiro	com	3	gavetas,	01	(um)	Armário	com	02	portas	VOKO,	02	
(duas)	 cadeiras	 em	 tecido	 preto	 com	 rodízio	 VOKO;	 1	 (um)	 Gaveteiro	 com	 três	 gavetas	 bege	 VOKO.	
Avaliação:	R$	730,00;		
	



Lote	04	 contendo	01	 (um)	Mesa	 clara	 com	2	gavetas	brancas	 largas	VOKO,	01	 (uma)	 cadeira	preta	 com	
rodízio	VOKO,	01	(um)	gaveteiro	claro	com	3	gavetas	brancas	da	marca	VOKO;	01	(um)	Mesa	clara	com	2	
gavetas	brancas	VOKO,	01	(um)	gaveteiro	claro	com	3	gavetas	brancas	VOKO,	01	(um)	cadeira	preta	com	
rodízio	VOKO;	01	(um)	Pequeno	Rack	de	madeira	clara	baixo	com	2	prateleiras	VOKO	sem	porta;	01	(um)	
Mesa	clara	com	2	gavetas	brancas	largas	VOKO,	01	(um)	cadeira	preta	com	rodízio,	01	(um)	gaveteiro	claro	
com	3	gavetas	brancas	da	marca	VOKO.	Avaliação:	R$	670,00;		
Lote	05	contendo	01	(um)	Ar	Condicionado	Carrier	2200	btus	-	tensão/frequência	220v/60hz,	modelo	42	
luca	022515	lc;	01	(um)	Aparelho	de	Ar	Condicionador	Carrier	22000	BTUS,	tenção/frequência	220v/60	hz,	
modelo	42	luca	022515LC,	sem	controle	remoto;	01	(um)	Ar	condicionado	TOT	ALINE	grande	com	motor	
externo	com	80.000BTUS.	Avaliação:	R$	3.400,00;		
Lote	06	contendo	1	(um)	Rack	IBM	-	System	storage	com	capacidade	para	armazenar	227	cartuchos	tape	
cartrige	3592,	3	fitas	data	novas;	1	(um)	Rack	DELL,	com	capacidade	para	armazenar	84	equipamentos;	02	
(dois)	Suportes	para	PC	branco,	07	(sete)	suportes	para	PC	bege	com	rodízio.	Avaliação:	R$	2.000,00;		
Lote	07	contendo	01	(uma)	Mesa	de	madeira	escura	VOKO	para	reunião	medindo	aproximadamente	2,50m	
de	comprimento	e	2m	de	largura,	10	(dez)	cadeiras	pretas	com	rodízio	VOKO	e	detalhes	em	metal	prateado;	
01	(um)	Armário	VOKO	de	madeira	escura	com	1	prateleira;	01	(um)	Armário	VOKO	de	madeira	escura	com	
4	portas,	1	prateleira	e	no	canto	vazado.	Avaliação	R$	820,00;		
Lote	08	contendo	01	(um)	Retroprojetor	branco	com	controle	marca	OPTOMA,	01	(um)	tela	elétrica	medindo	
3	metros,	aproximadamente,	01	(um)	adaptador,	01	(um)	suporte	para	retroprojetor;	01	(um)	Amplificador	
quadrado	Unic	ac	800;	01	(um)	Filtro	de	linha	de	energia;	01	Aparelho	de	Tele	Conferência	Intelbras;	01	(um)	
Adaptador	 CMTAC	 Universal	 automatic;	 01	 (um)	 Porta	 Retrato	 digital;	 01	 (um)	 Retroprojetor	 Completo	
Optoma;	 01	 (um)	Amplificador	UNIC	AC	 800;	 01	 Telão	 elétrico	 600mm,	 faltando	 controle.	Avaliação	R$	
3.106,00;		
Lote	09	contendo	01	(um)	Máquina	Ploter	HP	Designjet	4.500	OS	e	01	(um)	Armário	branco	com	3	portas	e	
duas	prateleiras.	Avaliação	R$	2.500,00;		
Lote	10	contendo	01	(um)	Relógio	Digital	de	ponto	marca	DIMER	e	01	(um)	cx	com	três	bobinas	de	papel;	01	
(uma)	Geladeira	Consul	Facilit;	11	(onze)	pratos	de	sobremesa	louça	branca,	11	(onze)	pratos	fundos	louça	
branca,	11	(onze)	pratos	de	servir	louça	branca,	07	(sete)	pires	de	chá	branco,	06	(seis)	pires	de	cafezinho	
branca,	05	(cinco)	xícaras	de	cafezinho,	09	(nove)	pratos	quadrados	louça	branca,	11	(onze)	xícaras	de	chá	
branco,	 10	 (dez)	 xícaras	 brancas	 com	 fundo	 quadrado,	 06	 (seis)	 pires	 prata	 para	 as	 xícaras	 de	 fundo	
quadrado,	12	(doze)	xícaras	de	cafezinho	branca	de	fundo	quadrado,	06	(seis)	pires	prata	para	as	xícaras	
pequenas	de	cafezinho	branca	de	fundo	quadrado,	3	(três)	pires	de	vidro	transparente	para	chá,	5	(cinco)	
pires	transparente	para	cafezinho,	05	(cinco)	xícaras	de	vidro	transparente	para	cafezinho,	02	(duas)	xícaras	
de	vidro	transparente	de	chá,	02	(duas)	xícaras	de	cafezinho	sem	pires	branca,	01	(uma)	xícara	de	cafezinho	
verde	 e	 branco	 sem	 pires,	 02	 (duas)	 bandejas	 de	 vidro	 transparente,	 02	 (dois)	 pratos	 de	 sobremesa	
transparente,	10	(dez)	copos	para	água	de	vidro	do	mesmo	modelo	transparente,	04	(quatro)	copos	de	água	
de	vidro	transparente	da	mesma	modelo,	02	(dois)	copos	de	água	de	vidro	transparente	de	mesmo	modelo,	
01	 (um)	copo	de	água	de	vidro	 transparente,	01	 (um)	copo	de	vidro	 fino	 transparente,	02	 (duas)	 louças	
brancas	formato	trevo	para	petisco,	01	(um)	prato	estilo	decorativo	quadrado	para	petiscos,	06	(seis)	pires	
cinza	grande,	10	(dez)	pires	pequenos	cinza,	01	(um)	vaso	de	vidro,	01	(um)	escorredor	de	copo	de	metal;	06	
(seis)	Potes	de	vidro	com	tampa,	01	(um)	jarra	de	plástico	transparente	para	suco,	02	(dois)	porta	frios	de	
plástico	branco,	01	(um)	medidor	de	líquido	de	plástico	transparente,	01	(um)	pote	de	vidro	transparente	
sem	tampa,	03	(três)	tapwer	de	plástico	com	tampa,	01	(uma)	cuia	de	chimarrão	com	1	bomba	de	metal;	01	
(um)	Bandeja	de	metal	prateada,	03	(três)	bandejas	de	inox	de	tamanhos	variados,	02	(duas)	bandejas	de	
plástico,	sendo	uma	branca	e	outra	vermelha,	01	(um)	porta	manteiga	de	inox,	02	(dois)	porta	guardanapos	
de	inox,	01	(um)	açucareiro	de	inox,	02	(dois)	galeteiros	de	inox	sem	as	garrafinhas,	01	(um)	porta	talher	de	
inox,	01	(uma)	bandeja	de	vidro	com	6	porta	copos	de	vidro	transparente,	24	(vinte	e	quatro)	porta	copos	
de	metal	 redondo,	 01	 (um)	 talher	 com	base	branca	de	 inox,	 05	 (cinco)	 facas	 inox,	 06	 (seis)	 colheres	de	
sobremesa	 inox,	 06	 (seis)	 colheres	 de	 sopa	 inox,	 05	 (cinco)	 garfos	 inox,	 todos	 os	 talheres	 com	 bases	
decorativas,	10	(dez)	garfos	sobremesa	inox	comum,	10	(dez)	colheres	de	sopa	em	inox	comum,	12	(doze)	
facas	com	serrilha	inox	comum,	08	(oito)	colheres	de	sobremesa	inox	comum,	01	(uma)	caixa	de	madeira	e	
vidro	para	chá,	05	(cinco)	espátulas	em	inox,	04	(quatro)	espátulas	com	cabo	branco	de	plástico,	06	(seis)	



potes	brancos	com	fundo	decorado	para	petiscos,	02	(dois)	saleiros	de	vidro	com	tampa	de	metal,	01	(um)	
Cortador	de	pizza	de	metal	prateado,	02	(dois)	Cortadores	de	bolo	de	metal	prateado,	03	(três)	Cestas	de	
vime	para	pão	ou	torradas,	05	(cinco)	colheres	de	cafezinho	inox,	04	(quatro)	colheres	de	cafezinho	inox;	01	
(um)	Microondas	LG	inox;	01	(um)	Cafeteira	Expresso	com	jarra;	01	(uma)	Sanduicheira	elétrica	branca	sem	
marca,	01	(uma)	Sanduicheira	elétrica	Black	e	Decker	na	cor	preta,	01	(uma)	Torradeira	Mundial	na	cor	preta	
e	em	metal	prateado;	01	(uma)	Cafeteira	mais	você	NKS,	com	jarra	de	vidro	maior	que	a	cafeteira,	02	(duas)	
Garrafas	térmicas,	01	(um)	Porta	copinho	descartável	de	café,	01	(uma)	cafeteira	Mundial	completa;	01	(um)	
Filtro	 de	 água	 SOFT	 elétrico;	 01	 (uma)	 Furadeira	 SKIL	 500	 Watt,	 04	 (quatro)	 filtros	 de	 linha;	 01	 (UM)	
Microondas	inox	Brastemp.	Avaliação:	R$	1.640,00;		
Lote	11	contendo	04	(quatro)	Armários	iguais	na	cor	bege	com	duas	portas	brancas	e	uma	prateleira	cada;	
04	(quatro)	Armários	iguais	na	cor	bege	com	duas	portas	brancas	e	uma	prateleira	cada;	02	(duas)	Cadeiras	
brancas	com	pé	de	metal	prateado,	01	(uma)	mesa	bege	com	pé	de	metal,	02	(duas)	cadeiras	brancas	com	
os	pés	solto.	Avaliação:	R$	700,00;		
Lote	12	contendo	08	(oito)	ilhas	para	trabalho	compostas	cada	uma	de:	uma	mesa	bege	com	um	gaveteiro	
bege	com	três	gavetas	VOKO	no	estado	e	uma	cadeira	preta	com	rodízio	VOKO.	Avaliação:	R$	1.600,00;		
Lote	13	contendo	02	(dois)	Transformadores	grandes	KVA50	Nº39025	tensão	220	a	380,	três	fases	tipo	trafo,	
frequência	60hz;	01	(um)	Extintor	de	incêndio	para	líquido	inflamável	e	eletricidade,	01	(um)	porta	extintor	
inox,	01	 (um)	extintor	para	papel	em	 inox,	01	 (um)	porta	extintor	 inox,	02	 (dois)	extintores	para	 líquido	
inflamável	e	eletricidade	do	mesmo	tamanho,	02	(dois)	porta	extintores	inox,	03	(três)	extintores	e	03	(três)	
porta	extintores	inox.	Avaliação:	R$	2.200,00;		
Lote	14	contendo	06	(seis)	Cestos	inox	com	pedal,	diversos	tamanhos;	02	(duas)	Poltronas	de	curvin	na	cor	
cinza	escuro	Tok&Stok;	06	 (seis)	Cestos	vazados	na	cor	preta,	05	 (cinco)	Cestos	vazados	na	cor	cinza;	09	
(nove)	Lixeiras	de	metal	prateado	com	furinhos	decorativos	tamanho	pequeno;	03	(três)	Lixeiras	de	metal	
prateado	com	furinhos	decorativos	tamanhos	médio,	01	(um)	Suporte	em	metal	preto	para	pasta	suspensa,	
01	(um)	Porta	revista	de	metal	preto	vazado;	04	(quatro)	Lixeiras	Inox	com	pedal	grande,	02	(duas)	Lixeiras	
com	pedal	médio	Inox,	01	(um)	Lixeira	de	metal	prateado	com	furos	decorativos,	03	(três)	Lixeiras	vazadas	
na	cor	cinza;	02	(duas)	Cadeiras	preta	em	tecido	com	braço	e	rodízio;	01	(uma)	Mesa	preta	média	redonda	
com	pé	de	resina;	01	(UMA)	Mesinha	redonda	de	metal	com	tampo	de	vidro.	Avaliação:	R$	1.130,00;		
Lote	15	contendo	02	(dois)	Aparadores	de	documentos	na	vertical	em	acrílico,	sendo	um	transparente	e	um	
azul,	 2	 aparadores	 de	 documentos	 horizontal	 duplo	 em	 acrílico	 marrom,	 1	 aparador	 de	 documentos	
horizontal	duplo	transparente,	1	prancheta	transparente,	3	aparadores	de	documentos	em	acrílico	marrom	
com	três	divisórias	horizontal;	1	Guilhotina	pequena	bege	X-ACTO,	1	Perfurador	para	encadernação	Plaspiral,	
4	grampeadores	pretos	Genmes	médio,	1	grampeador	grande	branco	Genmes	E01L,	1	grampeador	grande	
preto	easy	office	-	C-2400,	1	Perfurador	tamanho	médio,	1	Guilhotina	pequena	com	o	cortador	giratório;	4	
Aparadores	de	documentos	metálicos	na	 cor	 cinza,	 3	 Sustentadores	de	pastas	metálicos	na	 cor	 cinza,	 2	
Aparadores	de	documentos	na	cor	preto	metálico,	1	Porta	cartão	metálico	cinza	e	2	Porta	cartões	metálico	
na	cor	preta,	2	conjuntos	fixos	metálicos	preto	de	clips	caneta	e	cartão,	2	Porta	caneta	redondo	metálico	
preto,	1	Porta	caneta	metálico	preto	quadrado,	1	Porta	clips	redondo	metálico	preto,	1	Porta	papel	pequeno	
metálico	preto	para	recados;	1	Porta	cartões	de	duas	divisórias	em	metal	preto	e	base	de	madeira,	1	Porta	
cartões	de	 visita	de	metal	preto	 com	base	de	madeira,	 1	Porta	 canetas	de	metal	 redondo	 com	base	de	
madeira,	1	Risque	rabisque	de	couro	preto,	2	Portas	canetas	quadrado	de	couro	preto,	2	porta	clips	de	couro	
preto	quadrado,	1	Suporte	de	mouse	de	couro	preto,	1	Suporte	de	mouse	preto	emborrachado,	1	descanso	
de	pulso	em	couro	preto	para	 teclado;	1	Perfurador	grande	preto	marca	ACCO	model	200,	1	Perfurador	
grande	preto	marca	Genmes	9780,	 1	 Perfurador	pequeno	preto	Genmes,	 3	 grampeadores	médios	 cinza	
maped,	2	grampeadores	pequenos	preto	e	laranja	maped,	2	grampeadores	pequenos	preto	marca	Genmes,	
3	 grampeadores	 pequenos	 preto	 Genmes	 5541,	 2	 grampeadores	médios	 preto	marca	 Genmes	 5727,	 1	
grampeadores	médio	preto	 sem	marca,	 1	 grampeador	médio	preto	 Stanley	B440,	 1	Grampeador	médio	
marca	Suvingline	545,	1	Grampeador	médio	preto	marca	Suvingline;	1	Guilhotina	Grande	marca	KW/TRIO	
Ref.3027	Rotary	Trimmer;	1	Cavalete	de	madeira	(tipo	Flip	Chart)	para	papel,	7	Porta	lápis,	papel	e	caneta	
em	Acrílico	escuro,	1	Porta	lápis,	papel,	caneta	em	Acrílico	escuro,	1	Porta	lápis,	papel,	caneta	em	Acrílico	
transparente,	2	Porta	cartão	em	Acrílico	transparente,	8	Porta	clips	redondo	em	Acrílico	escuro	com	imã,	1	
Porta	clips	quadrado	em	Acrílico	escuro;	1	Caixa	com	cabos	c/	diversos	tamanhos:	rede	vg,	usb,	telefone,	



força,	para	monitor	e	pc	ótico	2	unidades,	adaptador	VG	e	HDMI,	1	rolo;	9	Extratores	de	grampo	modelo	
Gncho	e	7	Extratores	de	grampo	modelo	comprido,	1	Porta	caneta,	clips,	cartão	em	acrílico	escuro	1	Tesouras	
médias,	1	Tesoura	pequena,	1	Porta	durex	pequeno.	Avaliação:	R$	650,00;		
Lote	16	contendo	04	(quatro)	Cadeiras	brancas,	braço	menor	cinza	com	rodízio;	02	(duas)	Cadeiras	brancas,	
base	de	metal	fixa;	01	(uma)	Cadeira	branca	de	secretária	s/braço	com	rodízio,	04	(quatr)	cadeiras	brancas	
com	braço	c/	rodízio;	03	(três)	Cadeiras	brancas	de	Executivo	com	costa	bege	c/rodízio;	02	(duas)	Cadeiras	
brancas	 c/	 braço	 branco	 e	metal	 com	 rodízio;	 01	 (uma)	 Cadeira	 branca	 tipo	 Executivo	 costa	marrom	 c/	
rodízio;	04	(quatro)	Cadeiras	na	cor	Azul	Marinho	c/	rodízio	e	braço;	02	(duas)	Poltronas	brancas	com	braço;	
04	Cadeiras	brancas	com	base	de	metal.	Avaliação:	R$	1.740,00;		
Lote	17	contendo	01	(um)	Vídeo	porteiro	 intelbras	Maxcom	IV7000	LCD;	02	(dois)	Aparelhos	de	telefone	
marca	Siemens	da	cor	branca	ref.3015,	02	(dois)	Aparelhos	de	telefone	da	Intelbras	preto	TINKT	4245,	02	
(dois)	 Aparelhos	 de	 telefone	 Intelbras	 preto	 TINKT2165;	 08	 (oito)	 Aparelhos	 de	 telefone	 na	 cor	 preto	
Intelbras	 TEX5161;	 08	 (oito)	 Aparelhos	 de	 telefone	 na	 cor	 preta,	 Intelbras	 TC50	 Premium,	 04	 (quatro)	
Aparelhos	de	telefone,	brancos,	Intelbras	TC50	Premium;	06	(seis)	Aparelhos	de	telefone,	preto,	Intelbras	
Pleno;	04	(quatro)	Aparelhos	de	telefone	pretos,	marca	DB502,	01	(um)	Aparelho	de	telefone	preto,	Siemens	
Gigaset	 DA100;	 01	 (um)	 IP	 Câmara	 level	 one	 (	 só	 câmara	 sem	 roteador)	 no	 estado,	 01	 (uma)	 Câmera	
Fotográfica	marca	Sony	DSC-W630,	01	(uma)	Calculadora	texas	instruments	TI30XIIS,	02	(dois)	GPS	da	marca	
Garmin,	01	(um)	Aparelho	de	leitura	marca	MAXYSCAN,	1	Leitor	de	cartão	card	Scan.	Avaliação:	R$	770,00;	
Lote	18	contendo	01	(uma)	Impressora	HP-C5580	All-in-one,	sem	tampa,	01	(uma)	Impressora	HP	All-in-one	
J3680;	01	(uma)	Impressora	HP	Deskjet	4480,	01	(uma)	Impressora	HP	Deskje	2050	sem	tampa;	01	(uma)	
Impressora	HP	Officejet	6500	A	Plus,	01	(uma)	Impressora	HP	Deskjet	1220	C	sem	fonte;	01	(uma)	Impressora	
branca	Laser	Jet	cp	1525NW	color;	01	(uma)	Fragmentadora	de	papel	APP-TECH,	01	(uma)	Fragmentadora	
de	papel.	Avaliação:	R$	650,00;		
Lote	19	contendo	01	(um)	Computador	Pavilion	23	ALL-IN-NO,	1	Fone	com	microfone	1	teclado	HP	e	1	Mouse	
HP	sem	fio;	01	(um)	Computador	Pavilion	20	ALL-IN-ONE,	1	Handset	(	fone	com	micrifone),	1	Teclado	HP,	1	
Mouse	sem	fio;	01	(um)	Computador	HP	OMNI	220	PC,	1	Teclado	HP,	1	Mouse	sem	fio	com	logitech;	01	(um)	
Computador	Pavilion	20	ALL-IN-ONE,	1	Fone	com	microfone	(Handset),	1	Teclado	HP,	1	Mouse	sem	fio;	01	
(um)	Computador	ALL-IN-ONE	PC,	1	Teclado	HP,	1	Mouse	Microsoft	sem	fio,	1	Receptor	Microsoft;	01	(um)	
Computador	HP	Pavilion,	1	Teclado	HP,	1	Mouse	sem	fio;	01	(um)	Computador	HP	ALL-IN-ONE	PC,	1	Teclado	
HP,	 1	 Mouse	 sem	 fio,	 Microsoft,	 1	 Adaptador	 Bluetooth;	 01	 (um)	 Computador	 HP	 Pavilion,	 1	 Teclado	
Microsoft,	1	Mouse	sem	fio	Microsoft.	Avaliação:	R$	2.000,00;		
Lote	20	contendo	01	(um)	Gabinete	IBM,	vazio	(sucata);	01	(um)	D	Link	We	smart	Switch,	modelo	DGS-1210-
24,	com	28	entradas;	01	(um)	Áudio	CODES	MEDIANT	800	MSBR,	com	oito	entradas	FE;	02	(dois)	Rackable,	
modelo	Systems;	01	(um)	Embratel	CTRL	GP-DO-NOT	IN	STALL	ANY	MODULE	WITH	POWER;	01	(um)	Intelbras	
VD	8	E	240	com	uma	fonte,	1	Intelbras	VD	16	H	480	com	uma	fonte,	1	controe,	1	Aparelho	de	voltagem	12w;	
01	(um)	Intelbras	VD	8	E	240	com	uma	fonte,	1	Intelbras	VD	16	H	480	com	uma	fonte,	1	controe,	1	Aparelho	
de	voltagem	12w;	2	(duas)	Réguas	de	Força	em	preto	com	quatro	entradas	cada	uma,	7	Réguas	de	força	
tamanhos	diferentes;	02	(dois)	Switch	Powerconnect	6224	marca	DELL;	02	(dois)	Switch	Powerconnect	6224	
marca	DELL;	01	(um)	Intelbras	IMPACTA	94	R	(	Central	telefônica);	02	(dois)	Equailogc	OS	6000	SERVICE	TAG	
4709	WN1,	 marca	 DELL;	 01	 (um)	 Nobrek	 APC	 SMART/UPS	 3000XL;	 01	 (um)	 Plant	 Fast	 Ethernet	 Bridge	
10/100BA	SE	-	TX	TO	100	BASE	-	FX;	02	(dois)	Sabre	I	Wideye	In	Marsat;	01	(um)	Aparelho	Embratel	CTRL	56	
P2048	SHDSC;	06	(seis)	Câmeras	na	cor	branca	5G	vídeo,	2	Caixa	de	som	pequena	preta;	01	(um)	Netgear	
Smart	Switch,	01	(um)	D-Link	Web	Smart	Switch	DGS	1210-24.	Avaliação:	R$	3.610,00;		
Lote	21	contendo	01	(um)	HD	Disk	marca	LACIE	d	2	quadra	Externo;	07	(sete)	HDs	externo,	várias	marcas;	06	
(seis)	HDs	interno	várias	marcas,	 incluindo	o	Hitach	Maxtor;	01	(um)	Leitor	Digital	de	dedo	bio	Voice	RW	
100K;	02	(dois)	Modem	RCA	com	fio	no	estado,	01	(um)	Modem	Motorola	sem	fio;	02	(dois)	Roteadores	
Intelbras	(um	com	fio	e	o	outro	sem	fio);	01	(um)	Roteador	Belkin,	01	(um)	Suite	de	rede	Mikritik	Router	
Boad;	02	(duas)	Placas	de	Vídeo,	06	(seis)	Placas	de	memória,	01	(uma)	Placa	PC	1	Adaptador	Sata,	01	(uma)	
Placa	PC	USB,	01	(uma)	Placa	de	leitor	de	cartão	PC	I;	20	(vinte)	Cartuchos	para	toner	variados,	no	estado,	
02	(duas)	cases	vazias	p/	equipamento,	na	cor	azul.	Avaliação:	R$	1.810,00;		
Lote	22	contendo	01	(um)	Laptop	preto	Sony	sem	cabo	de	força;	01	(um)	Laptop	cinza	Sony	sem	cabo	de	
força;	01	(um)	Laptop	DELL	com	cabo	de	força.	Avaliação:	R$	750,00;		



Lote	23	contendo	01	(um)	Monitor	Sansung	Sync	Master	T220,	01	PC	Megoware	processador	core	duor	sem	
bateria,	01	teclado	PS2	Mega	ware,	01	Mouse	USB;	01	(um)	Monitor	Samsung	Sync	Master	T220,	01	PC	AMD	
completo	 com	 HD	 de	 500	 GB	 sem	 bateria,	 01	 Teclado	 DELL,	 01	 Mouse	 USB;	 01	 (um)	 Monitor	 LG	
aproximadamente	de	21	Polegadas,	01	PC	Core	i7	completo,	01	Teclado	DELL,	01	Mouse	esenses;	01	(um)	
Teclado	Logiten,	01	Teclado	Clone,	01	Mouse	USB	Leadership,	01	Mouse	sem	marca,	01	cabo	de	força	para	
Laptop	 Positivo,	 01	Adaptador	 base	 Bluetooth	 Intelbras	H-100	BT	 sem	 fios;	 10	 (dez)	Unidades	 Software	
original	Office	Home	and	Business	2010,	02	Software	Business	Office	2013,	01	Software	windows	7	e	01	
Software	gerente	Financeiro.	Avaliação:	R$	830,00;		
Lote	24	contendo	23	(vinte	e	três)	Telefones	celulares	marca	Samsung	simples	GT	E	1086/L;	01	(um)	Telefone	
celular	 Samsung	 Star	GT	 S	 5230,	 faltando	 acessórios;	 07	 (sete)	 Telefones	 celulares	 black	Berry,	 faltando	
acessórios;	03	(três)	Max	Micro	Dongle	in	Pelican	Case.	Avaliação:	R$	720,00;		
Lote	25	contendo	01	(um)	Monitor	DELL	24	Polegadas,	aproximadamente,	ajustável	e	01	Teclado;	03	(três)	
Monitores	DELL	24	Polegadas,	aproximadamente,	ajustável;	01	(um)	Monitor	DELL,	aproximadamente	24	
Polegadas,	01	Teclado	e	01	Mouse	USB;	01	(um)	Monitor	DELL,	aproximadamente	24	Polegadas,	01	Teclado	
e	01	Mouse	USB;	01	(um)	Monitor	DELL,	aproximadamente	24	Polegadas,	01	Teclado	e	01	Mouse	USB;	01	
(um)	Monitor	DELL,	aproximadamente	24	Polegadas,	01	Teclado	e	01	Mouse	USB;	01	(um)	Monitor	BENQ	
FP93	sem	teclado.	Avaliação:	R$	870,00;		
Lote	26	contendo	03	(três)	No	Break	APC	ES600;	03	(três)	Servidores	DELL	Precision	T7500;	02	(dois)	No	
breaks	APC	completo,	branco;	01	(um)	DRIVE	Disquet	USB	externo.	Avaliação:	R$	2.110,00;		
Lote	27	contendo	07	(sete)	Tapetes	retangular	bege/marrom,	vários	tamanhos	e	02	(dois)	Tapetes	redondos,	
verde	e	azul.	Avaliação:	R$	660,00;		
Lote	28	contendo	04	(quatro)	Portas	toalha	de	papel,	01	(uma)	maleta	em	plástico	de	primeiro	socorros,	08	
(oito)	Porta	sabão	liquido,	03	(três)	Porta	papel,	01	(um)	Protetor	de	assento	Sanitário;	01	(um)	Aspirador	de	
pó	grande	WAP	completo.	Avaliação:	R$	140,00;		
Lote	29	contendo	01	(um)	Aparador	branco	com	tampo	bege;	01	(um)	Móvel	com	4	Portas	na	cor	marrom;	
01	(um)	Armário	bege	e	branco	sem	um	puxador;	03	(três)	Mesas	beges	com	duas	gavetas	brancas;	02	(duas)	
Mesas	bege	com	gavetas	brancas.	Avaliação:	R$	810,00;		
Lote	30	 contendo	01	 (um)	Armário	de	banheiro	 c/rodízio	branco	e	quatro	 gavetas;	 01	 (um)	Armário	de	
banheiro	c/	portas	de	vidro,	rodízio	e	uma	prateleira;	02	(dois)	Armários	de	madeira	c/três	gavetas	pequenas;	
02	(dois)	Armários	na	cor	marrom,	com	2	portas;	01	(um)	Armário	de	madeira,	na	cor	branca,	c/	duas	portas	
de	aço;	01	(um)	Móvel	com	dois	gavetões	de	madeira	escura;	01	(um)	Armário	usado,	na	cor	bege	escuro,	c/	
duas	portas	pequenas;	01	(um)	Armário	c/	2portas	bege	e	branco	e	2	prateleiras.	Avaliação:	R$	1.200,00;	
Lote	31	contendo	02	(dois)	Racks	de	aço;	01	(um)	Rack	grande	desmontado;	01	(um)	Rack	cinza	c/	rodízio	p/	
bobinas	e	projetos.	Avaliação:	R$	2.000,00;		
Lote	32	contendo	24	(vinte	e	quatro)	Armários	da	marca	VOKO	c/2	portas	na	cor	bege	(APH	758	BP	CAV).	
Avaliação:	R$	7.020,00;		
Lote	33	contendo	39	(trinta	e	nove)	Gaveteiros	na	cor	bege	(DIR	MESA	STFC	226	BACAN	ACC)	e	01	(um)	
Armário	com	uma	porta	bege,	sem	roda.	Avaliação:	R$	5.950,00.		
	
TOTAL	DAS	AVALIAÇÕES:	R$	58.876,00	(CINQUENTA	E	OITO	MIL,	OITOCENTOS	E	SETENTA	E	SEIS	REAIS).	Dado	
e	passado	nesta	Cidade	do	Rio	de	Janeiro/RJ,	aos	onze	(11)	dias	do	mês	de	abril	(04)	do	ano	de	dois	mil	e	
dezessete	(2017).-	Eu,	Luiz	Antonio	dos	Santos,	Chefe	de	Serventia,	mat.	01/7383,	conferi	e	subscrevo.	-	JUIZ	
DE	DIREITO	TITULAR	DR.	ALEXANDRE	DE	CARVALHO	MESQUITA.	


