
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2021 
 

 
LEILÃO Nº. 001/2021 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS - C RF/MG, através 
do Leiloeiro, Geneci Rodrigues da Silva, designado pela Portaria nº 049/2021 e da sua 
Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº 048/2021, leva ao conhecimento 
dos interessados que, de acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, e o Decreto nº 9.373 de 11 de maio de 2018, realizará 
licitação na modalidade Leilão presencial, do tipo MAIOR LANCE , para a alienação de 
bens móveis de escritório inservíveis, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
LEILÃO 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO : Sede do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
(CRFMG) Rodrigues Caldas nº. 493 – Bairro: Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG. 
 
DATA : 05/05/2021. 
HORÁRIO: 10h00 min. 
 
VISITAÇÃO DOS BENS (Agendamento prévio) – Tel.: (31 ) 3218-1008/1020. 
 
LOCAL:  Rua Sergipe nº. 28 – Bairro: Funcionários – Belo Horizonte/MG. 
DATA:  26 a 30/04/2021. 
HORÁRIO:  09h00min às 12h00min e de 13h00min às 15h00min – segunda a sexta-
feira. 
 
CONSULTAS AO EDITAL 
  
Pela internet, através do site do CRF/MG no endereço www.crfmg.org.br (Portal 
transparência/licitação) e também na sede do CRF/MG – Rua Rodrigues Caldas nº. 
493 - Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG. 
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA – COVID 19 
 
Na sessão do Leilão será adotado o padrão mínimo de 2 metros de distanciamento 
entre os participantes, sendo obrigatório o uso de máscara e o uso de álcool em gel, 
que serão fornecidos pelo CRFMG. Além disso, o evento será realizado no auditório 
do CRFMG, em local coberto e com ampla ventilação.  
 
As fotos constantes do https://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/8/45 são 
meramente ilustrativas, devendo o arrematante visitar e vistoriar os bens de acordo 
com o prazo estipulado neste Edital. 
 
ESCLARECIMENTOS: 
 



 

 

Através do e-mail: licitacao@crfmg.org.br, 
Telefones: (31) 3218- 1008 / (31) 3218-1020 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
I – OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação, na modalidade LEILÃO, tem por objeto a alienação de bens 

móveis inservíveis ao CRF/MG, para quem oferecer lance igual ou superior ao 
valor mínimo estabelecido, conforme descrição no Anexo I deste Edital. 
 

1.2 - Os bens mencionados no Anexo I serão leiloados por Lote composto de seus 
respectivos itens e serão vendidos no estado de conservação e condição em que se 
encontram, pressupondo-se que tenha sido previamente examinado pelo arrematante, 
não cabendo, pois, a respeito dele, qualquer reclamação posterior quanto às suas 
qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 
 
1.3 - A descrição dos lotes e seus respectivos itens se sujeita a correções apregoadas 
no momento do leilão para cobertura de omissões ou eliminação de distorções acaso 
verificadas. 
 
II - JUSTIFICATIVA – ALIENAÇÃO DE BENS  
 
2.1 - O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais adquire bens móveis 
permanentes, que são utilizados no desenvolvimento de suas atividades, bem como 
na prestação de serviços aos Profissionais da Farmácia e à Sociedade. Devido a 
mudança de Sede, o CRF/MG realizou Pregão Eletrônico para aquisição de novos 
móveis com objetivo de adequar ao novo espaço da nova Sede e consequentemente 
obedecer a uma padronização. Sendo assim por não mais servirem a finalidade para 
qual foram adquiridos, não há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao 
patrimônio público, razão pela qual ocorre o desfazimento destes bens, que tem por 
objetivo principal angariar recursos para a aquisição de novos bens permanentes; bem 
como se justifica pela redução de custos administrativos para manutenção dos 
mesmos no acervo patrimonial. 
 
III – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.1. Poderão participar deste pregão, pessoas físicas ou jurídicas, desde que portem 
no ato do leilão documento de identidade, sendo que estas últimas pessoas jurídicas 
deverão estar representadas pelo responsável legal pela empresa, ou por preposto 
constituído por documento hábil. Estarão impedidas de participar deste certame, 
pessoas físicas ou jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em leilões 
anteriores; bem como menores de 18 anos, não emancipados. 
  
3.2 - Não poderão participar desta licitação: membros da Comissão Permanente de 
Licitação, Leiloeiro Oficial, funcionários do CRF/MG, com fulcro no art. 9º, Inciso III, da 
Lei 8666/93, bem como a vedação da participação do Cônjuge de parente em linha 
reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau de servidor ou 
dirigente do órgão, por aplicação analógica ao disposto no art. 3º. & 3º, do Decreto 
Federal 7.203/10. 

 



 

 

3.2.1 - Pessoas físicas ou jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por órgão ou entidade integrante da Administração Direta ou Indireta 
das esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal; 
 
IV - DA AVALIAÇÃO  
 
4.1 - Os bens móveis objeto de alienação tiveram seus preços de referência fixados 
com base nas depreciações apurados na consulta ao setor financeiro e almoxarifado 
do CRF/MG. 
 
V - CREDENCIAMENTO 

 
5.1 – Antes de iniciado o leilão, o interessado credenciará perante o leiloeiro, com a 
apresentação dos seguintes documentos originais, sob pena de não participar do 
certame: 
 
5.1.1 - Pessoas Físicas:  

 
A) Carteira de Identidade;  
B) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas); 
C) Comprovante de endereço; 
D) Fornecer o número do telefone; 
E) Procuração específica se for preposto do arrematante. 

 
5.1.2 - Pessoas Jurídicas:  

 
A) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
B) Carteira de Identidade do sócio, proprietário ou representante legal da empresa; 
C) Comprovante de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas);  
D) Procuração (se preposto);  
E) Comprovante de endereço;  
F) Fornecer o número do telefone. 

 
5.2 - Somente serão credenciados e habilitados os interessados que se fizerem 
representar ao certame: pessoalmente, por seu representante legal, bem como  
por procurador legalmente habilitado, desde que apr esentado o instrumento 
procuratório, com firma reconhecida, contendo poder es expressos para decidir 
a respeito dos atos atinentes a presente licitação.  
 
5.2.1 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante 
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 
5.3 - Os documentos citados no item anterior poderão ser apresentados no original, ou 
por intermédio de fotocópia integral legível, autenticada em Cartório. 



 

 

VI – VISITAÇÃO DOS BENS 
 
Agendamento prévio – Tel.: (31) 3218-1008/1020 (Lea ndro ou Geneci). 
 
LOCAL:  Rua Sergipe, 28 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG. 
DATA:  26 a 30/04/2021. 
HORÁRIO:  09h00min às 12h00min e de 13h00min às 15h00min – segunda a sexta-
feira. 
 
6.1 - Conforme os dias de visitação anunciados, os bens estarão à disposição dos 
pretendentes para ser confirmado, examinado e vistoriado, quando então poderão ser 
esclarecidas dúvidas que porventura existirem.  

 
6.1.1 - Será permitida apenas a avaliação visual e vedados quaisquer outros 
procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças. 
 
6.1.2 - Os bens serão vendidos no estado de conservação e nas condições de 
funcionamento em que se encontram, sem garantia, pressupondo-se que tenham sido 
previamente vistoriados pelos licitantes, não sendo possíveis reclamações posteriores.  
 
VII – LANCES 
 
7.1 - Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido no valor da 
avaliação, considerando-se vencedor o licitante que houver oferecido maior oferta no 
lote. 

 
7.2 - Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 1,00 
(um real). 

 
7.3 - No caso de desclassificação de lances, estes serão reiniciados a partir do último 
valor válido como lance e não do valor mínimo do bem constante da tabela do lote. 

 
• A sessão do Leilão será filmada obedecendo aos prin cípios de 

Publicidade e Transparência. 
 
7.4 - Toda forma de manipulação, acordo, combinação ou fraude por parte dos 
licitantes ou qualquer outra pessoa que prejudique o leilão, principalmente à 
combinação de lances e/ou propostas , será imediatamente comunicado a 
Autoridade Policial e ao Ministério Público, para que tomem as devidas medidas 
pertinentes, como previsto no artigo 90 a 95 Lei 8.666/93:  
 

(...)  
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação:  
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa  
(...)  



 

 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório:  
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
(...)  
Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:  
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de 
licitar, em razão da vantagem oferecida. 
 

7.5 - Apurado o vencedor, os demais participantes do certame deverão declarar, sob 
pena de preclusão, seu eventual interesse em recorrer dessa decisão e requerer 
abertura de prazo para tanto; 
 
7.6 - O eventual requerimento de abertura de prazo para interposição de recurso, 
assim como sua inexistência, será registrado na ata lavrada pelo Leiloeiro, sendo que 
nesta última hipótese, a decisão que declarou o vencedor será submetida à 
homologação pela autoridade competente; 
 
7.7 - Não sendo ofertado nenhum lance conforme estipulado no edital, o leilão será 
considerado fracassado; 
 
VIII - DA ADJUDICAÇÃO  
 
8.1 - Ao participante que ofertar o MAIOR LANCE , por lote, será adjudicado os 
respectivos bens, constante do Anexo I deste edital, desde que já satisfeitas às 
condições, no ato do Leilão. 
 
IX – ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO 

 
9.1 - Os bens serão arrematados pelo lance igual ou superior ao valor mínimo 
estabelecido. 
 
9.2 - Será emitida ao final da arrematação “Nota de Arrematação” que serão emitidas 
em nome do arrematante, não cabendo alteração de titularidade após a confirmação 
do lance. 
 
9.2.1 - A emissão de Nota de Arrematação em nome de terceiros só poderá ser aceita 
mediante a apresentação de autorização por escrito, devidamente assinada, com firma 
reconhecida e documentos do mesmo, CPF e RG, autenticados em cartório 
apresentados antes da realização do leilão presencial. 

 
9.3 - No ato da arrematação, o comprador deverá fazer depósito bancário de 30% 
(trinta por cento) do valor da arrematação, a título de sinal, que deverá ser feito: 
  
Caixa Econômica Federal 



 

 

Agência:0094  
Op:003  
Conta:500447-8  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 
CNPJ: 17.203.837/0001-30 
 
9.3.1 - O comprovante de depósito encaminhado por e-mail ao setor financeiro do 
CRF/MG: financeiro@crfmg.org.br no prazo de 1 (um) dia útil após à arrematação.  
 
9.4 - Ao sinalizar, o arrematante declara para todos os fins e efeitos, que no dia aberto 
para visitação, examinou detidamente o bem arrematado e teve ampla oportunidade 
de contar com assessoria de técnicos de sua confiança, tendo pleno conhecimento de 
que os bens são usados, CONSIDERANDO, PORTANTO, ESTA ALIENAÇÃO NO 
ESTADO E CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA. Para 
tanto é recomendável que o interessado efetue a vistoria, antes do leilão, conforme 
previsto neste edital. 
 
9.4.1 - Declara também estar ciente que o CRF/MG não se enquadra na condição de 
fornecedor, intermediário ou comerciante, e que o leiloeiro é empregado do CRF/MG, 
ficando assim, eximidos de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos ocultos 
que possam existir no bem alienado, nos termos do Código Civil, como também por 
indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras, em qualquer hipótese ou 
natureza. 
 
9.4.2 - Caso os bens alienados não atinjam o lance mínimo, será efetuada a venda 
condicional, com a concordância do arrematante, e deverá ser sinalizada da mesma 
forma, sendo que o CRF/MG terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para dizer se aceita a 
proposta, caso em que será feita nova avaliação do bem. 

 
9.4.3 - O pagamento restante (70%) deverá ser efetuado em até 02 (dois) dias úteis 
antes da retirada dos bens e deverá ser feito em depósito bancário na conta do 
CRF/MG, sob pena de perda do sinal em favor do CRF/MG, sendo que os bens 
somente serão liberados após a confirmação dos depósitos. 
 
9.4.3.1 - O comprovante de depósito do pagamento restante deverá ser encaminhado 
por e-mail ao setor financeiro do CRF/MG: financeiro@crfmg.org.br após o 
pagamento. 
 
Caixa Econômica Federal 
Agência:0094  
Op:003  
Conta:500447-8  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 
CNPJ: 17.203.837/0001-30 
   
9.5 - Todas as despesas de remoção, transporte, mão de obra, transferência e 
documentação, correrão por conta do adjudicatário. 
 



 

 

9.6 - Não serão aceitas reclamações posteriores, pedido de restituição da quantia 
paga ou batimentos de preço, quaisquer que sejam os motivos alegados; 
 
9.7 - A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável dos 
Termos e condições deste Edital; 

 
X – PRAZO ESTABELECIDO PARA RETIRADA DOS BENS 
 
10.1 - Os bens deverão ser retirados em dias úteis, no horário das 9h00min às 
12h00min e das 13h00min às 14h00min com agendamento prévio pelo telefone: 
(31)3218-1008/1020.  
 
10.2 - O prazo estabelecido para retirada dos bens após a arrematação será do dia 
10/05/2021 até o dia 21/05/2021 em dia úteis. 
 
10.3 - Se os bens arrematados não forem retirados dentro do prazo estipulado 
sofrerão pena de pagamento de multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) em favor 
do CRF/MG, até o máximo de 05 (cinco) dias corridos, quando o arrematante perderá 
totalmente os direitos sobre os bens arrematados e o pagamento já efetuado. 
 
10.4 - O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais não prestará qualquer tipo 
de ajuda para retirada dos bens alienados, não se responsabilizando com despesas 
de transportes. 
  
10.5 - Após o prazo estabelecido para a retirada dos bens arrematados, o CRF/MG 
não se responsabilizará pela guarda do bem arrematado, nem mesmo por sua 
conservação, que passa ser de integral responsabilidade do arrematante.  
 
10.6 - No ato da retirada dos bens, o arrematante assinará o recibo, atestando o 
recebimento dos bens adquiridos, recibo este que deverá ser emitido pelo CRF/MG, 
ficando por conta exclusiva do arrematante as providências e despesas resultantes da 
retirada desses, incluindo o transporte. Não será permitido qualquer tipo de conserto 
ou reparo dos bens adquiridos, nas dependências do CRF/MG.  
 
10.7 - Fica expressamente proibido ao arrematante, ceder, permutar, transferir, ou em 
qualquer outra forma negociar o bem arrematado, antes de efetuado o pagamento 
integral dos bens adquiridos na arrematação.  
 
10.8 - Após a arrematação consumada não será aceita a desistência total ou parcial 
do arrematante, sob pena de infringir o Artigo 335 do Código Penal Brasileiro. O 
arrematante ficará responsável pelo pagamento total dos lotes arrematados e só se 
procederá a entrega de qualquer bem após o pagamento de todos. 
 
XI - DA ATA  
 
11.1 - Encerrado o Leilão, será lavrada, ao final da reunião, ata circunstanciada em 
que constarão os bens arrematados, bem como a correspondente identificação do 
arrematante e os trabalhos desenvolvidos na licitação, em especial os fatos 
relevantes.  



 

 

11.1.1 - A ata será assinada ao término da reunião pelo Leiloeiro, equipe de apoio e 
pelos arrematantes.  
 
XII - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
 
12.1 - Quaisquer cidadãos é parte legítima para impugnar o presente Edital por 
irregularidades, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para o Leilão — o qual será julgado em até 03 (três) dias úteis da data do seu 
recebimento — sob pena de decair do direito de impugnação.  
 
12.1.1 - Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
12.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que venha a 
apontar, fora do prazo legal, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso.  
 
12.3 - Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório poderão 
ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após seu encerramento e 
deverá ser formalizados e protocolados junto ao Setor de Licitações situado na Rua 
Rodrigues Caldas, 493 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG no horário de 
08h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira e seu encaminhamento se dará por 
intermédio da Comissão de Licitação.  
 
12.4 - Havendo desistência do titular do maior lance, a Comissão de Licitação, a seu 
juízo, poderá considerar como vencedor o titular do segundo maior lance e assim 
sucessivamente, observando sempre as normas constantes deste edital.  
 
 XIII - CRIMES E SANÇÕES 

 
13.1 - As condutas a seguir descritas constituem crime e estão sujeitas à aplicação 
das respectivas sanções, de acordo com a Lei 8.666/93: 
 
13.1.1 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, 
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  
 

13.1.2 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
 

13.1.3 - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:  
 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência.  
 



 

 

XVI – PENALIDADES POR FALTA DE PAGAMENTO 
 
14.1 - A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o licitante às seguintes 
penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
14.1.1 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
14.1.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo 
concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na condição anterior. 
 
14.2 - As sanções previstas nos subitens 14.1.1 e 14.1.2 são aplicáveis também às 
licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 
 
XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
15.1 - Os lances serão em voz alta, não sendo aceitos lances por gestos e mímicas.  
 
15.2 - O CRF/MG se reserva no direito de cancelar o presente Leilão, no todo ou em 
parte, sem que caibam indenizações ou reclamações de qualquer natureza, caso seja 
constatada alguma irregularidade.  
 
15.3 - O adjudicatário que deixar de cumprir qualquer das exigências do edital, perderá 
em favor do CRF/MG o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do bem 
arrematado.  
 
15.4 - Todas as despesas de remoção, transporte, mão de obra, transferência e 
documentação, correrão por conta do adjudicatário.  
 
15.5 - Os bens serão entregues nas condições em que se encontrarem a exposição. 
  
15.6 - O lance mínimo não poderá ser inferior ao valor da avaliação correspondente. 
  
15.7 -  A simples oferta do lance implica aceitação expressa, pelo ofertante, de todas 
as condições estabelecidas neste edital.  
 
15.8 - Qualquer esclarecimento relacionado com o presente LEILÃO será prestado, 
pelo e-mail: licitacao@crfmg.org.br, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 17h. 
 
15.9 - Todos os participantes do leilão estarão vinculados de forma definitiva ao 
cumprimento das disposições contidas neste edital, que é de conhecimento de todos 
os participantes, não cabendo, portanto, como argumento para o não cumprimento das 
condições dele, decorrentes a alegação de seu desconhecimento, conforme disposto 
no CPC.  



 

 

15.10 - Todos aqueles que forem participar do leilão estarão sujeitos em especial à 
observância dos artigos 90, 92 e 95 da Lei 8.666/93. 
 
15.11 - A descrição dos Lotes e seus respectivo itens se sujeita a correções 
apregoadas no momento do leilão, para cobertura de omissões ou distorções, 
caso verificado.  
 
15.12 - O processo administrativo da licitação “LEILÃO” está disponível para consulta 
de quaisquer interessados, através do Site do CRF/MG disponível via Internet  
https://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/8/45.  
 
15.13 - Se, por qualquer razão imprevista, ocorra impedimento de sua realização, 
todas as atividades previstas no Edital ocorrerão em nova data e horário definidos pelo 
Leiloeiro e informados na página de realização do leilão eletrônico. 
 
15.14 - O Leiloeiro está autorizado a dirimir as dúvidas oriundas desta licitação.  
 
15.15 - O Leiloeiro reserva o direito de anular ou revogar o presente edital no todo ou 
em parte sem que caiba aos licitantes direito a indenização ou reclamação. 
 
15.16 - As fotos dos bens disponibilizados no site do CRFMG, são recursos 
meramente ilustrativos, com o objetivo de ajudarem na participação dos licitantes. 
Assim sendo, a manifestação de interesse na arrematação de qualquer lote só deve se 
dar após visitação física para aferição das condições reais dos bens.  
 
15.17 - Nenhuma alegação de desconhecimento será aceita pelo Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais como justificativa capaz de eximir o arrematante de suas 
obrigações, nem de sofrer a imposição das penalidades porventura cabíveis.  
 
15.18 - A participação do licitante neste leilão importa no conhecimento e aceitação 
das normas deste edital.  
 
15.19 - Fica reservado ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e ao 
Leiloeiro, o direito de incluir, retirar/excluir, d esdobrar ou reunir em lotes, a seus 
exclusivos critérios ou necessidades quaisquer dos bens descritos no presente 
Edital até a do leilão.  
 
15.20 - A licitação não importa necessariamente em proposta de venda por parte do 
Município, podendo revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela 
houver irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante 
provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento de propostas.  
 
15.21- Reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros 
gráficos inclusive em relação aos somatórios dos Lotes.  
 
15.22 - Faz parte integrante deste edital:  
 
 
 



 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS 
ANEXO II - TERMO DE ARREMATAÇÃO 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VISTÓRIA PRÉVIA 
ANEXO IV – TERMO DE ENTREGA 
 
XVI. DO FORO  
 
16.1 - Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Minas Gerais, para dirimir as 
questões oriundas deste edital, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja.  
 
 

 Belo Horizonte, 02 de março de 2021.  
 
 

 
  

 
JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES  
 
 

LOTE I – MESA LINEAR 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

 Mesa Linear: ACABAMENTO DO TAMPO: Mesa de formato retangular e corte posterior reto, com de 
25mm de espessura, em aglomerado de baixa pressão, medindo 1200mm x 600mm x 740mm, dentro 
das normas ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e de ergonomia. Revestimento 
melamínico de baixa pressão, na cor cinza cristal; borda frontal em com perfil de PVC extrudado de 
3mm de espessura colado pelo sistema hot melt; bordas laterais e posterior em perfil de 1mm colado 
pelo sistema hot melt, ambos na mesma cor do melamínico. Altura de 740mm do piso, fixado à 
estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um orifício de 
60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. Painel 
frontal inteiriço em aglomerado de baixa pressão, com de 18mm de espessura e revestimento 
melamínico com bordas retas, com altura de 310mm, perfil 1mm de espessura colado pelo sistema hot 
melt, com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix .ESTRUTURA : A sustentação do 
tampo é feita por estrutura em aço constituída de base em chapa de aço 1020 repuxado em cunha 
com no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o uso de ponteiras plásticas ou similares com 
comprimento de 720mm e 70mm de largura. Sapata plástica reguladora de nível em polipropileno 
injetado de alto impacto. Interligado através de dois tubos verticais paralelos de seção oblongo 
medindo 70x50mm com 1,5mm de espessura, aço 1020 o dois tubos formam uma coluna estrutural 
medindo 260mm com calha vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com 



 

 

fechamento em chapa de aço com 0,9mm de espessura e sistema de encaixe com saque frontal. 
Travessa superior em forma de U com as extremidades Chapa de fixação ao tampo na parte superior 
soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa 
de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Calha estrutural interligando a estrutura 
lateral até o pé de canto dobrado em formato de U parafusada a estrutura através de parafuso M6. 
Todas as partes metálicas recebem tratamento anticorrosão e pintado através do sistema eletrostático 
epóxi a pó e curadas em estufa na cor cinza. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2019 - EDITAL DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 

03417 Mesa linear pé em 
aço - 1200 x 600 20/12/2019 R$ 825,00 R$ 825,00 R$ 68,09 R$ 756,91 

03418 Mesa linear pé em 
aço - 1200 x 600 

20/12/2019 R$ 825,00 R$ 825,00 R$ 68,09 R$ 756,91 

 
VALOR TOTAL – R$ 1.513,82 
 
 
LOTE II – MESA PARA REUNIÕES 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa para reuniões, com tampo em chapa de madeira, 25mm de espessura, altura de 740mm, bucha 
metálica fixada no tampo para fixação das estruturas por parafusos de rosca milimétrica. Com painel 
frontal de 18mm de espessura, 400mm de altura com fixação à estrutura por dispositivo tipo minifix. 
Pé confeccionado em tubo vertical de seção circular Ø 75mm, chapa 14 com 1,9mm de espessura aço 
1020, com 02 tubos superiores, seção retangular 30x20mm em chapa 16 1,5mm forma de T, base 
com 03 tubos retangulares 60x30mm chapa 16 em Y soldado com solda MIG, 04 sapatas reguladoras 
de nível em polipropileno injetado de alto impacto com parafuso 3/8''x1'', tratamento antiferrugem e 
pintura eletrostática epoxi pó. Licitação - Tomada de Preços n. 006/2006. 

00380 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
reunião - 3,6 x 1,2 

05/09/2006 R$1.040,00 R$ 383,58 R$ 169,8 R$ 213,78 

Descrição: 

Mesa para reuniões, com tampo em chapa de madeira, 25mm de espessura, altura de 740mm, bucha 
metálica fixada no tampo para fixação das estruturas por parafusos de rosca milimétrica. Com painel 
frontal de 18mm de espessura, 400mm de altura com fixação à estrutura por dispositivo tipo minifix. 
Pé confeccionado em tubo vertical de seção circular Ø 75mm, chapa 14 com 1,9mm de espessura aço 
1020, com 02 tubos superiores, seção retangular 30x20mm em chapa 16 1,5mm forma de T, base 
com 03 tubos retangulares 60x30mm chapa 16 em Y soldado com solda MIG, 04 sapatas reguladoras 
de nível em polipropileno injetado de alto impacto com parafuso 3/8''x1'', tratamento antiferrugem e 
pintura eletrostática epoxi pó. 

01984 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
para reunião 

27/06/2014 R$ 1.240,51 R$ 358,40 R$ 158,63 R$ 199,77 

02012 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
para reunião 

27/06/2014 R$ 612,09 R$ 358,40 R$ 158,63 R$ 199,77 

 
VALOR TOTAL – R$ 631,32 
 
 
LOTE III – MESA ANGULAR 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

ACABAMENTO DO TAMPO: Mesa de formato angular e raio chanfrado com corte frontal ergonômico 
e corte posterior reto, com de 25mm de espessura, em aglomerado de baixa pressão, medindo 
1500mm x 750mm x 740mm, dentro das normas ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) 
e de ergonomia. Revestimento melamínico de baixa pressão, na cor cinza cristal; borda frontal em 
com perfil de PVC extrudado de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt; bordas laterais e 
posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt, ambos na mesma cor do melamínico. Altura 
de 740mm do piso, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. 
Tampo com um orifício de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal 



 

 

tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço em aglomerado de baixa pressão, com de 18mm de espessura 
e revestimento melamínico com bordas retas, com altura de 310mm, perfil 1mm de espessura colado 
pelo sistema hot melt, com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix ESTRUTURA: A 
sustentação do tampo é feita por estrutura em aço constituída de base em chapa de aço 1020 
repuxado em cunha com no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o uso de ponteiras plásticas 
ou similares com comprimento de 720mm e 70mm de largura. Sapata plástica reguladora de nível em 
polipropileno injetado de alto impacto. Interligado através de dois tubos verticais paralelos de seção 
oblongo medindo 70x50mm com 1,5mm de espessura, aço 1020 o dois tubos formam uma coluna 
estrutural medindo 260mm com calha vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia 
com fechamento em chapa de aço com 0,9mm de espessura e sistema de encaixe com saque frontal. 
Travessa superior em forma de U com as extremidades Chapa de fixação ao tampo na parte superior 
soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa 
de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Calha estrutural interligando a estrutura 
lateral até o pé de canto dobrado em formato de U parafusada a estrutura através de parafuso M6. 
Todas as partes metálicas recebem tratamento anticorrosão e pintado através do sistema eletrostático 
epóxi a pó e curadas em estufa na cor cinza. Superfície para monitor, formato triangular com 
aproximadamente 550mm, de no mínimo 25mm de espessura com mecanismo de elevação manual, 
localizado sob a superfície para monitor, permitindo a regulagem de altura e braço de torque para não 
permitir o giro da superfície. Curso de elevação variando de 0 a 240mm de altura suportando peso 
limite de 50Kg do terminal e/ou da CPU horizontal. Cor Cristal. 

02011 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 532,90 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

02010 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

27/06/2014 R$ 532,90 R$ 252,00 R$ 111,51 R$ 140,49 

02008 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

27/06/2014 R$ 473,93 R$ 252,00 R$ 111,51 R$ 140,49 

02009 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

27/06/2014 R$ 473,93 R$ 252,00 R$ 111,51 R$ 140,49 

02006 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

27/06/2014 R$ 445,54 R$ 252,00 R$ 111,51 R$ 140,49 

02007 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

27/06/2014 R$ 445,54 R$ 252,00 R$ 111,51 R$ 140,49 

01285 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

02001 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

02002 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01996 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

00642 Suporte de fórmica 
- para teclado 28/05/2007 R$ 268,28 R$ 39,62 R$ 17,59 R$ 22,03 

01997 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01998 Mesa de 27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 



 

 

fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

01999 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

02000 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01995 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

41817 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01271 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

 
VALOR TOTAL – R$ 2.781,70 
 
 
LOTE IV – MESA DE TRABALHO LINEAR 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de trabalho Linear com tampo em aglomerado de baixa pressão com revestimento em laminado 
melamínico de 25mm de espessura, na cor cristal, com borda frontal com perfil de PVC de 3mm de 
espessura colado pelo sistema hot melt. Fixação à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas 
metálicas em zamak. Tampo com um furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampa 
com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, com 
bordas perfil de PVC de 1mm de espessura colado pelo sistema hot melt medindo 350mm de altura 
com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix e calha de fiação fixada entre o tampo e o 
painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e 
telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a possibilidade de fixar 
acessórios para fixação de tomadas. Estrutura lateral através de dois tubos verticais paralelos de 
seção quadrada 40x40mm chapa 16 com 1,5mm de espessura, aço 1020 com calha para passagem 
de fiação, elétrica, lógica e telefonia, fechamento em chapa 20 com 0,9mm de espessura, aço ASTM-
A36 e sistema de encaixe com saque frontal em ambos os lados, base em tubo oblongo 58x20mm 
chapa 16, aço 1020 e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto com 
parafuso 3/8''x1'', ponteira de acabamento em polipropileno injetado de alto impacto arredondadas, 
travessa superior em forma de U com as extremidades arredondadas a 90º em chapa 16, aço 1020, 
peças montadas com solda MIG. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura 
eletrostática epoxi pó. Todo aglomerado na cor Cristal e partes metálicas na cor cinza. Licitação - 
Convite 006/2007.  Código 00304 descrito como: Superfície extensora de tampos para interlocução 
com 25mm de espessura na cor cristal. Borda anterior em arco com 200mm de profundidade máxima 
na parte central. Sistema de fixação por perfis metálicos de aço pintados em epóxi a pó com cura em 
estufa após tratamento anti-corrosão e parafusos rosca métrica e buchas metálicas embutidas. Todo 
aglomerado na cor cristal e partes metálicas na cor cinza. Licitação - Convite 006/2007. 

00109 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

28/05/2007 R$ 433,65 R$ 126,00 R$ 55,86 R$ 70,14 

00265 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
computador 

28/05/2007 R$ 336,26 R$ 65,33 R$ 28,91 R$ 36,42 

00267 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 347,00 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

03394 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

20/12/2019 R$ 1.438,00 R$ 1.438,00 R$ 118,69 R$ 1.319,31 



 

 

03395 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

20/12/2019 R$ 1.438,00 R$ 1.438,00 R$ 118,69 R$ 1.319,31 

03392 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

20/12/2019 R$ 1.438,00 R$ 1.438,00 R$ 118,69 R$ 1.319,31 

03393 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas  

20/12/2019 R$ 1.438,00 R$ 1.438,00 R$ 118,69 R$ 1.319,31 

03363 
Mesa de 
fórmica/metelon - 
sem gavetas 

23/12/2016 R$ 768,69 R$ 768,69 R$ 271,06 R$ 497,63 

03364 
Mesa de 
fórmica/metelon - 
sem gavetas 

23/12/2016 R$ 768,69 R$ 768,69 R$ 271,06 R$ 497,63 

03361 
Mesa de 
fórmica/metelon - 
sem gavetas 

23/12/2016 R$ 768,69 R$ 768,69 R$ 271,06 R$ 497,63 

03362 
Mesa de 
fórmica/metelon - 
sem gavetas 

23/12/2016 R$ 768,69 R$ 768,69 R$ 271,06 R$ 497,63 

03360 
Mesa de 
fórmica/metelon - 
sem gavetas 

23/12/2016 R$ 768,69 R$ 768,69 R$ 271,06 R$ 497,63 

01988 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01989 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01990 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01991 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01992 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01993 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01985 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01986 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 

01987 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 401,33 R$ 177,59 R$ 223,74 



 

 

00285 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas - em "l" 

28/05/2007 R$ 878,33 R$ 200,67 R$ 180,60 R$ 20,07 

00301 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas - em "l" 

28/05/2007 R$ 878,33 R$ 200,67 R$ 88,90 R$ 111,77 

00304 Extensor de mesa 
de fórmica 

28/05/2007 R$ 62,48 R$ 150,00 R$ 66,48 R$ 83,52 

00382 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 321,00 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

 
VALOR TOTAL – R$ 10.221,39 
 
 
LOTE V – MESA DE IMPRESSORA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de impressora com rasgo,  tampo de 25mm de espessura, altura de 680 ou 740mm do piso, 
fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak com uso de suportes 
metálicos de engate rápido na viga horizontal superior  da estrutura metálica com os quais pode-se 
determinar a altura de montagem do tampo (680mm ou 740mm). Tampo com um ou dois furos de 
60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. Painel 
frontal inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, med. 350mm de altura com fixação à estrutura 
metálica por suporte vertical de engate rápido na coluna vertical da estrutura metálica. Calha de fiação 
fixada entre o tampo e o painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, 
lógica, elétrica e telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a 
possibilidade de fixar acessórios para fixação de tomadas. Estrutura metálica externa ao tampo em 
suas extremidades laterais, em aço, com duas estruturas laterais com tubos verticais seção "I" 
medindo 90x30mm com passagem de fiação por seu interior. Viga horizontal inferior e superior das 
estruturas laterais em tubo de seção "I" medindo 60x30mm dotadas de ponteiras em polipropileno 
injetado de alto impacto e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto com 
parafuso 3/8''x1''. Pé de canto de seção quadrada 80x80mm com 1,5mm de espessura, aço 1020 com 
possibilidade de passagem de fiação. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura 
eletrostática epoxi pó. Todo móvel na cor argila e partes metálicas na cor cinza. Licitação - Tomada de 
Preços 006/2006. 

00429 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
computador 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 56,00 R$ 24,78 R$ 31,22 

00388 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
computador 

05/09/2006 R$ 225,00 R$ 56,00 R$ 24,78 R$ 31,22 

00421 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
computador 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 56,00 R$ 24,78 R$ 31,22 

 
VALOR TOTAL – R$ 93,66 
 
 
LOTE VI – MESA SEM GAVETAS 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de trabalho Linear com tampo em aglomerado de baixa pressão com revestimento em laminado 
melamínico de 25mm de espessura, na cor argila, com borda frontal com perfil de PVC de 3mm de 
espessura colado pelo sistema hot melt. Fixação à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas 
metálicas em zamak. Tampo com um furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampa 
com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, com 
bordas perfil de PVC de 1mm de espessura colado pelo sistema hot melt medindo 350mm de altura 
com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix e calha de fiação fixada entre o tampo e o 



 

 

painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e 
telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a possibilidade de fixar 
acessórios para fixação de tomadas. Estrutura lateral através de dois tubos verticais paralelos de 
seção quadrada 40x40mm chapa 16 com 1,5mm de espessura, aço 1020 com calha para passagem 
de fiação, elétrica, lógica e telefonia, fechamento em chapa 20 com 0,9mm de espessura, aço ASTM-
A36 e sistema de encaixe com saque frontal em ambos os lados, base em tubo oblongo 58x20mm 
chapa 16, aço 1020 e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto com 
parafuso 3/8''x1'', ponteira de acabamento em polipropileno injetado de alto impacto arredondadas, 
travessa superior em forma de U com as extremidades arredondadas a 90º em chapa 16, aço 1020, 
peças montadas com solda MIG. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura 
eletrostática epoxi pó. Todo aglomerado na cor argila e partes metálicas na cor cinza. Licitação - 
Tomada de Preços 006/2006. 

00510 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

05/09/2006 R$ 321,00 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

00641 
Mesa de fórmica 
/metalon - sem 
gavetas 

28/05/2007 R$ 512,66 R$ 126,00 R$ 55,86 R$ 70,14 

01205 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas  

30/12/2009 R$ 449,20 R$ 162,00 R$ 71,79 R$ 90,21 

01206 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas  

30/12/2009 R$ 518,70 R$ 162,00 R$ 71,79 R$ 90,21 

00493 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

05/09/2006 R$ 321,00 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

 
VALOR TOTAL – R$ 370,98 
 
 
LOTE VII – CONJUNTO PRESIDENCIA 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

CONJUNTO PRESIDENCIA - Composto de:Mesa Principal:Dimensões aproximadas: 1800x 1200x 
740mm.Quantidade: 1 (uma) para o presidente.Mesa Principal retangular, ligeiramente arqueada nas 
extremidades laterais, frontal e posterior, composta por dois tampos, sendo o inferior em madefibra 
MDF com 25mm de espessura abrangendo todo o perímetro da mesa, superior seccionado em duas 
partes para formação de composições personalizadas (MDF/MADEIRA NATURAL ou 
MDF/GRANITO), anterior em MDF de 18mm de espessura e posterior com a opção de granito ou 
MDF revestido em folha de madeira natural. Acabamento do MDF com base em primer e pintura em 
tinta poliuretânica de alta resistência, semi-fosca, madeira natural com acabamento em verniz 
poliuretânico ou granito polido com alto padrão de qualidade. Fixados entre si através de parafusos e 
buchas em zamak. Estrutura através de quatro tubos em aço, parede de 1,5mm de espessura, com 
125mm de diâmetro, fixados ao tampo inferior através de 16 parafusos e buchas em zamak, 
acabamento em pintura epóxi na cor alumínio ou preto pelo sistema eletrostático e curado em estufa. 
Sapatas em MDF com encaixe nas estruturas. Bordas levemente arredondadas, conforme padrões da 
ABNT.Mesa auxiliar:Dimensões aproximadas: 1470x 750x 740mm Quantidade: 1 (uma) para o 
presidente.Mesa complementar, com opção de fixação do lado direito ou esquerdo, uma extremidade 
ligeiramente arqueada, com corte propiciando perfeito encaixe na mesa principal. Composta por dois 
tampos, sendo o inferior em MDF com 25mm de espessura, superior em MDF de 18mm de espessura 
respectivamente, com acabamento em  base primer e pintura em tinta poliuretânica de alta resistência, 
semi-fosca. Estrutura através de dois tubos em aço, parede de 1,5mm de espessura, com 125mm de 
diâmetro, fixados ao tampo inferior através de 08 parafusos e buchas em zamak, acabamento em 
pintura epóxi na cor alumínio ou preto pelo sistema eletrostático e curado em estufa. Sapatas em MDF 
com encaixe nas estruturas. Bordas levemente arredondadas, conforme padrões da ABNT.Mesa 
conexão:Dimensões aproximadas:  1000 (encaixe na mesa) /1700 (posterior ao encaixe da mesa) x 
600x 740.Quantidade: 1 (uma) para o presidenteMesa auxiliar, permitindo reunião, com opção de 
fixação do lado direito ou esquerdo, extremidades arqueadas e encaixe perfeito na mesa principal. 
Composta por dois tampos, sendo o inferior em MDF com 25mm de espessura, superior em MDF de 



 

 

18mm de espessura respectivamente, com acabamento em  base primer e pintura em tinta 
poliuretânica de alta resistência, semi-fosca. Estrutura através de dois tubos em aço, parede de 
1,5mm de espessura, com 125mm de diâmetro, fixados ao tampo inferior através de 08 parafusos e 
buchas em zamak, acabamento em pintura epóxi na cor alumínio ou preto pelo sistema eletrostático e 
curado em estufa. Sapatas em MDF com encaixe nas estruturas. Bordas levemente arredondadas, 
conforme padrões da ABNT.Armário CredenzaDimensões: 1800x 500x 740mmQuantidade: 2 (dois), 
sendo um ao lado da mesa do presidente e 1 ao lado da mesa de Reunião de Diretoria.Armário 
Credenza, tipo balcão, medindo 1800x500x740mm composto por três módulos, sendo dois de 450mm 
e um de 900mm,  estruturados em madefibra MDF com 18mm de espessura, com base em primer e 
pintura em tinta poliuretânica de alta resistência, semi-fosca. Tampo em madefibra MDF, MDF 
revestido em madeira natural ou granito, com tampo superior complementar, em vidro temperado de 
10mm de espessura e 200mm de profundidade, elevado através de tubo de alumínio escovado com 
250mm de diâmetro.  Módulos laterais com duas portas de correr em vidro mini boreal com espessura 
de 4mm e perfil de alumínio secção 21x 19. Módulo central de 900mm com vão e uma prateleira 
aparente ou ainda com 01 ou 02 gavetas em MDF de 18mm de espessura, com mesmo acabamento 
da estrutura. Bases de sustentação em tubos de alumínio escovado com 250mm de diâmetro.  
Gaveteiro Volante:Dimensões:  460x 500x 580mmQuantidade : 1 (um) para a mesa do 
presidente.Gaveteiro móvel, corpo estruturado em madefibra (MDF) espessura de 18mm pintado com 
tinta poliuretânica de alta resistência. Tampo superior com acabamentos opcionais em GRANITO - 
MADEIRA NATURAL - MDF PINTADO, puxador tipo alça em aço escovado para facilitar a 
movimentação. três gavetas ou uma gaveta e um gavetão para pasta suspensa. Gavetas com laterais 
e traseiro em chapa de aço fosfatizada e pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó com fundos em 
triplac, conjunto fixado a frente das gavetas. Corrediças telescópicas metálicas com fechaduras com 
travamento simultâneo. Frente de gavetas confeccionadas em madefibra (MDF) com espessura 18mm 
pintada com tinta poliuretânica de alta resistência ou madefibra (MDF) com espessura de 18mm 
revestidas com madeira natural. Acabamento com verniz poliuretânico, puxadores tipo pino em 
alumínio fundido escovado com saliência para apoio dos dedos para facilitar a abertura das gavetas. 
Cinco rodízios de duplo giro, sendo dois com trava de segurança em nylon.Mesa reunião 
oval:Dimensões: 2700x 500x 740mmQuantidade: 1 (uma) para reunião de Diretoria;.Mesa Reunião 
formato elíptico, composta por dois tampos, sendo o inferior em MDF com 25mm abrangendo todo o 
perímetro da mesa e superior seccionado, com extremidades em granito, MDF revestido em madeira 
natural e central em MDF de 18mm. Acabamento do MDF com base em primer e pintura em tinta 
poliuretânica de alta resistência, semi-fosca. Fixados entre si através de parafusos e buchas em 
zamak. Estrutura através de quatro tubos em aço, parede de 1,5mm de espessura, com 125mm de 
diâmetro, fixados ao tampo inferior através de 16 parafusos e buchas em zamak. Acabamento em 
pintura epóxi na cor alumínio ou preto pelo sistema eletrostático e curado em estufa. Sapatas em MDF 
com encaixe nas estruturas. Bordas levemente arredondadas, conforme padrões da ABNT. Licitação - 
Tomada de Preços 006/2006. 

00090 

Mesa “l" 
executiva/armário 
baixo/mesa 
executiva/gaveteiro 

05/09/2006 R$ 8.011,00 R$ 5.480,00 R$ 2.424,90 R$3.055,10 

 
VALOR TOTAL – R$ 3.055,10 
 

 
LOTE VIII – MESA REUNIÃO CIRCULAR 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa para reunião CIRCULAR, tampo em chapa de madeira, 25mm de espessura, altura de 740mm, 
bucha metálica fixada no tampo para fixação das estruturas por parafusos de rosca milimétrica. Pé 
confeccionado em tubo vertical de seção circular Ø 75mm, chapa 14 com 1,9mm de espessura, aço 
1020, 04 tubos superiores de seção retangular 30x20mm em chapa 16 soldado com solda MIG com 
06 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto com parafuso 3/8''x1'', 
tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epoxi pó. Todo aglomerado na cor cinza e partes 
metálicas na cor preta. Licitação - Tomada de Preços 006/2006. 

00089 
Mesa de fórmica / 
metalon - tampo 
redondo 

05/09/2006 R$ 295,00 R$ 90,24 R$ 40,00 R$ 50,24 

 



 

 

VALOR TOTAL – R$ 50,24 

 
LOTE IX – MESA DE FÓRMICA 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: Mesa em melaminico BP, acabamento em PVC rígido, estrutura em metalon, pintado em póxi preto. 

00069 
Mesa de fórmica / 
metalon – para 
impressora 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 115,73 R$ 51,25 R$ 64,48 

Descrição: 
Mesa para computador em MDF, cor bege. Como não foi possível localizar a Pasta Econômica 
referente a aquisição do bem, e por orientação do Técnico da Implanta Informática Ltda -  Adriano, 
cadastramos o bem no sistema com o valor de R$ 0,01 (um centavo), somente para controle. 

00184 
Mesa de fórmica / 
metalon – para 
computador 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 65,33 R$ 28,91 R$ 36,42 

Descrição: Mesa para computador em MDF, cor bege, estrutura em metalon, pintado em póxi preto. 

00145 
Mesa de fórmica / 
metalon – para 
computador 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 65,33 R$ 28,91 R$ 36,42 

Descrição: 
Mesa pequena de madeira, com prateleira. Como não foi possível localizar a Pasta Econômica 
referente a aquisição do bem, e por orientação do Técnico da Implanta Informática Ltda -  Adriano, 
cadastramos o bem no sistema com o valor de R$ 0,01 (um centavo), somente para controle. 

00214 Mesa de madeira – 
02 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 200,00 R$ 88,50 R$ 111,50 

Descrição: 
Mesa para computador, em MDF, cor bege. Como não foi possível localizar a Pasta Econômica 
referente a aquisição do bem, e por orientação do Técnico da Implanta Informática Ltda -  Adriano, 
cadastramos o bem no sistema com o valor de R$ 0,01 (um centavo), somente para controle. 

00314 
Mesa de fórmica / 
metalon – para 
computador 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 65,33 R$ 28,91 R$ 36,42 

Descrição: 
Mesa para computador em MDF, cor bege. Como não foi possível localizar a Pasta Econômica 
referente a aquisição do bem, e por orientação do Técnico da Implanta Informática Ltda -  Adriano, 
cadastramos o bem no sistema com o valor de R$ 0,01 (um centavo), somente para controle. 

00335 
Mesa de fórmica / 
metalon – para 
computador 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 65,33 R$ 28,91 R$ 36,42 

Descrição: Mesa para computador, com divisórias, em MDF, cor bege 

00806 
Mesa de fórmica – 
para computador 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 163,29 R$ 72,16 R$ 91,13 

 
VALOR TOTAL – R$ 412,79 
 
 
LOTE X – MESA DE IMPRESSORA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de impressora com rasgo, tampo de 25mm de espessura, altura de 680 ou 740mm do piso, 
fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak com uso de suportes 
metálicos de engate rápido na viga horizontal superior da estrutura metálica com os quais pode-se 
determinar a altura de montagem do tampo (680mm ou 740mm). Tampo com um ou dois furos de 
60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. Painel 
frontal inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, med. 350mm de altura com fixação à estrutura 
metálica por suporte vertical de engate rápido na coluna vertical da estrutura metálica. Calha de fiação 
fixada entre o tampo e o painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, 
lógica, elétrica e telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a 
possibilidade de fixar acessórios para fixação de tomadas. Estrutura metálica externa ao tampo em 
suas extremidades laterais, em aço, com duas estruturas laterais com tubos verticais seção "I" 
medindo 90x30mm com passagem de fiação por seu interior. Viga horizontal inferior e superior das 
estruturas laterais em tubo de seção "I" medindo 60x30mm dotadas de ponteiras em polipropileno 



 

 

injetado de alto impacto e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto com 
parafuso 3/8''x1''. Pé de canto de seção quadrada 80x80mm com 1,5mm de espessura, aço 1020 com 
possibilidade de passagem de fiação. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura 
eletrostática epoxi pó. Todo móvel na cor argila e partes metálicas na cor cinza. Licitação - Tomada de 
Preços 006/2006. Superfície para monitor, formato triangular com aproximadamente 550mm, de no 
mínimo 25mm de espessura com mecanismo de elevação manual, localizado sob a superfície para 
monitor, permitindo a regulagem de altura e braço de torque para não permitir o giro da superfície. 
Curso de elevação variando de 0 a 240mm de altura suportando peso limite de 50Kg do terminal e/ou 
da CPU horizontal. Cor Cristal. 

00413 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
impressora 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 56,00 R$ 24,78 R$ 31,22 

00405 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
computador 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 56,00 R$ 24,78 R$ 31,22 

01289 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00569 
Mesa de fórmica/ 
metalon - para 
impressora 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 99,20 R$ 43,81 R$ 55,39 

00532 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
para impressora 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 99,20 R$ 43,81 R$ 55,39 

00381 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
impressora 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 99,20 R$ 43,81 R$ 55,39 

00259 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
para impressora 

05/09/2006 R$ 231,00 R$ 99,20 R$ 43,81 R$ 55,39 

 
VALOR TOTAL – R$ 305,78 
 

 
LOTE XI – MESA DE TRABALHO EM L 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de trabalho Angular 1400x1200x600x600mm com tampo em aglomerado de baixa pressão com 
revestimento em laminado melamínico de 25 mm de espessura, na cor Cristal, com borda frontal com 
perfil de PVC de 3 mm de espessura colado pelo sistema hot melt. Fixação à estrutura com parafusos 
rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um furo de 60 mm, passa-cabos em 
poliestireno injetado e tampa com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço de 18 mm de 
espessura, bordas retas, com bordas perfil de PVC de 1 mm de espessura colado pelo sistema hot 
melt medindo 350 mm de altura com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix e calha de 
fiação fixada entre o tampo e o painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de 
cabos, lógica, elétrica e telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a 
possibilidade de fixar acessórios para fixação de tomadas. Estrutura painel lateral em chapa de 
madeira com espessura de 25mm com furação especial para minifix e buchas metálicas em zamak, 
dotada de sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Pé de canto em 
tubo vertical de seção quadrada 80x80mm chapa 14 com 1,9mm de espessura, aço 1020 com 
passagem interna de fiação, dotada chapa superior de fixação em "L" soldada sistema MIG e sapata 
reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Todas as partes em aço com tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática epóxi pó. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e 
pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza. DIMENSÕES: LARGURA 1400x1200mm, ALTURA 740 
mm, PROFUNDIDADE 600 mm.TP Nº09/2009. Superfície para monitor, formato triangular com 
aproximadamente 550mm, de no mínimo 25mm de espessura com mecanismo de elevação manual, 
localizado sob a superfície para monitor, permitindo a regulagem de altura e braço de torque para não 
permitir o giro da superfície. Curso de elevação variando de 0 a 240mm de altura suportando peso 
limite de 50Kg do terminal e/ou da CPU horizontal. Cor Cristal. 

01203 Mesa de 30/12/2009 R$ 650,00 R$ 258,00 R$ 114,27 R$ 143,73 



 

 

fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"L" 

01265 
Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01204 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"L" 

30/12/2009 R$ 650,00 R$ 258,00 R$ 114,27 R$ 143,73 

01273 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01202 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"L" 

30/12/2009 R$ 650,00 R$ 258,00 R$ 114,27 R$ 143,73 

01272 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01201 

Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas - em 
"L" 

30/12/2009 R$ 650,00 R$ 258,00 R$ 114,27 R$ 143,73 

01274 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

 
VALOR TOTAL – R$ 662,04 

 
 
LOTE XII – MESA PARA REUNIÕES SEM GAVETAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa para reuniões, com tampo em chapa de madeira, 25mm de espessura, altura de 740mm, bucha 
metálica fixada no tampo para fixação das estruturas por parafusos de rosca milimétrica. Com painel 
frontal de 18mm de espessura, 400mm de altura com fixação à estrutura por dispositivo tipo minifix. 
Estrutura painel lateral em chapa de madeira com espessura de 25mm com furação especial para 
minifix e buchas metálicas em zamak, dotada de sapatas reguladoras de nível em polipropileno 
injetado de alto impacto. Pé de canto em tubo vertical de seção quadrada 80x80mm chapa 14 com 
1,9mm de espessura, aço 1020 com passagem interna de fiação, dotada chapa superior de fixação 
em "L" soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. 
Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epoxi pó. Todo móvel na 
cor argila e partes metálicas em cinza. 

00028 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 377,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

00029 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 377,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

00030 
Mesa de fórmica / 
metalon - para 
computador 

05/09/2006 R$ 377,14 R$ 56,00 R$ 24,78 R$ 31,22 

00031 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 377,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

00032 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 377,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

00033 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 377,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

00034 Mesa de fórmica / 05/09/2006 R$ 377,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 



 

 

metalon - sem 
gavetas 

00035 
Mesa de fórmica / 
metalon - sem 
gavetas 

05/09/2006 R$ 377,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

 
VALOR TOTAL – R$ 452,69 
 
 
LOTE XIII – MESA DE TRABALHO  
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de trabalho Linear com tampo em aglomerado de baixa pressão com revestimento em laminado 
melamínico de 25mm de espessura, na cor argila, com borda frontal com perfil de PVC de 3mm de 
espessura colado pelo sistema hot melt. Fixação à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas 
metálicas em zamak. Tampo com um furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampa 
com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, com 
bordas perfil de PVC de 1mm de espessura colado pelo sistema hot melt medindo 350mm de altura 
com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix e calha de fiação fixada entre o tampo e o 
painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e 
telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a possibilidade de fixar 
acessórios para fixação de tomadas. Estrutura lateral através de dois tubos verticais paralelos de 
seção quadrada 40x40mm chapa 16 com 1,5mm de espessura, aço 1020 com calha para passagem 
de fiação, elétrica, lógica e telefonia, fechamento em chapa 20 com 0,9mm de espessura, aço ASTM-
A36 e sistema de encaixe com saque frontal em ambos os lados, base em tubo oblongo 58x20mm 
chapa 16, aço 1020 e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto com 
parafuso 3/8''x1'', ponteira de acabamento em polipropileno injetado de alto impacto arredondadas, 
travessa superior em forma de U com as extremidades arredondadas a 90º em chapa 16, aço 1020, 
peças montadas com solda MIG. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura 
eletrostática epoxi pó. Todo aglomerado na cor argila e partes metálicas na cor cinza. 

00008 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
sem gavetas 

05/09/2006 R$ 237,14 R$ 108,00 R$ 47,79 R$ 60,21 

 
VALOR TOTAL – R$ 60,21 

 

 
LOTE XIV – CADEIRA GIRATÓRIA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Poltrona Presidente, concha monobloco em compensado de 15 mm, estofada em espuma laminada 
de alta densidade, com 100 mm. de espessura, revestida em Couríssimo cor preta. A altura do 
encosto com relação do assento é de 750 mm, distância entre braços 570 mm. Braço injetado em 
poliuretano, com alma interna de aço, ligando o assento ao encosto, tubo cromado. Base: aranha com 
05 hastes em tubo elíptico 20x45 1,9 mm. de espessura, soldadas ao centro a uma bucha central 
conificada tipo cone morse, estrutura com tratamento antiferrugem, cromada, dotada de rodízios 
duplos em PU, regulagem de altura pneumática (a gás) com sistema de relax excêntrico  com mola de 
regulagem de tensão e travamento do relax. 

00002 

Cadeira Giratória/ 
Presidente-
Couro/Pés Inox/ 
Encosto cabeça 

28/05/2007 R$ 1.653,08 R$ 620,67 R$ 274,75 R$ 345,92 

00004 

Cadeira Giratória/ 
Presidente-
Couro/Pés Inox/ 
Encosto cabeça 

28/05/2007 R$ 1.653,08 R$ 620,67 R$ 274,75 R$ 345,92 

00005 
Cadeira Giratória/ 
Presidente-
Couro/Pés Inox/ 

28/05/2007 R$ 1.653,08 R$ 620,67 R$ 274,75 R$ 345,92 



 

 

Encosto cabeça 

00006 

Cadeira Giratória/ 
Presidente-
Couro/Pés Inox/ 
Encosto cabeça 

28/05/2007 R$ 1.653,08 R$ 620,67 R$ 274,75 R$ 345,92 

00001 

Cadeira Giratória/ 
Presidente-
Couro/Pés Inox/ 
Encosto cabeça 

28/05/2007 R$ 1.654,08 R$ 620,67 R$ 275,75 R$ 346,92 

 
VALOR TOTAL – R$ 1.730,60 

 
 
LOTE XV – ESTANTES DE AÇO - 5 PRATELEIRAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 
Estantes de aço desmontável, com prateleiras, cor cinza platina, medindo 2,00 x 0,90 x 0,40 cm com 
fechamento nas laterais e fundo, fabricada com chapas nas seguintes especificações: Colunas com 
2,00 m de altura, chapa 14. Prateleiras, medindo 0,92m largura e 0,40m profundidade, chapa 22. 

00129 Estante de aço - 
05 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 113,60 R$ 50,23 R$ 63,37 

00693 Estante de aço - 
05 prateleiras 

05/09/2006 R$ 270,00 R$ 113,60 R$ 50,23 R$ 63,37 

00741 Estante de aço - 
05 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 113,60 R$ 50,23 R$ 63,37 

00758 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 132,53 R$ 58,56 R$ 73,97 

00760 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 132,53 R$ 58,56 R$ 73,97 

00761 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 132,53 R$ 58,56 R$ 73,97 

01357 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01361 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01362 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01363 
Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01364 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01367 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01370 
Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01371 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01372 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01373 
Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01380 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01381 Estante de aço - 
05 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

02318 Estante de aço - 5 23/12/2016 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 133,95 R$ 246,05 
02319 Estante de aço - 5 23/12/2016 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 133,95 R$ 246,05 
02320 Estante de aço 5 23/12/2016 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 133,95 R$ 246,05 
02321 Estante de aço - 5 23/12/2016 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 133,95 R$ 246,05 



 

 

02322 Estante de aço - 5 23/12/2016 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 133,95 R$ 246,05 

00902 Prateleira de aço - 
5  08/10/2007 R$ 0,01 R$ 169,40 R$ 74,95 R$ 94,45 

 
VALOR TOTAL – R$ 3.003,32 

 
 
LOTE XVI – ESTANTES DE AÇO - 6 PRATELEIRAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 
Estantes de aço desmontável, com prateleiras, cor cinza platina, medindo 2,00 x 0,90 x 0,40 cm com 
fechamento nas laterais e fundo, fabricada com chapas nas seguintes especificações: Colunas com 
2,00 m de altura, chapa 14. Prateleiras, medindo 0,92m largura e 0,40m profundidade, chapa 22. 

00131 Estante de aço - 
06 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 126,00 R$ 55,86 R$ 70,14 

00759 Estante de aço - 
06 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 147,00 R$ 65,00 R$ 82,00 

01078 Estante de aço - 
06 prateleiras 

28/05/2007 R$ 676,00 R$ 147,00 R$ 65,00 R$ 82,00 

01359 Estante de aço - 
06 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 210,00 R$ 93,03 R$ 116,97 

01376 Estante de aço - 
06 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 210,00 R$ 93,03 R$ 116,97 

01869 Estante de aço - 
06 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 126,00 R$ 55,86 R$ 70,14 

 
VALOR TOTAL – R$ 538,22 
 
 
LOTE XVII – ESTANTES DE AÇO - 7 PRATELEIRAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 
Estantes de aço desmontável, com prateleiras, cor cinza platina, medindo 2,00 x 0,90 x 0,40 cm com 
fechamento nas laterais e fundo, fabricada com chapas nas seguintes especificações: Colunas com 
2,00 m de altura, chapa 14. Prateleiras, medindo 0,92m largura e 0,40m profundidade, chapa 22. 

00133 Estante de aço - 
07 prateleiras 

05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00135 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00691 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00720 Estante de aço - 
07 prateleiras 

05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00730 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00732 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00749 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00750 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00751 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00752 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00755 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00762 Estante de aço - 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 



 

 

07 prateleiras 

00763 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00764 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00765 Estante de aço - 
07 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 169,40 R$ 74,95 R$ 94,45 

00766 Estante de aço - 
07 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 169,40 R$ 74,95 R$ 94,45 

00767 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00768 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00769 Estante de aço - 
07 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 145,20 R$ 64,27 R$ 80,93 

00901 
Estante de aço - 
07 prateleiras 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 169,40 R$ 74,95 R$ 94,45 

01079 Estante de aço - 
07 prateleiras 28/05/2007 R$ 676,00 R$ 169,40 R$ 74,95 R$ 94,45 

01081 Estante de aço - 
07 prateleiras 28/05/2007 R$ 676,00 R$ 169,40 R$ 74,95 R$ 94,45 

01365 
Estante de aço - 
07 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 189,33 R$ 83,78 R$ 105,55 

01368 Estante de aço - 
07 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 242,00 R$ 107,19 R$ 134,81 

01369 Estante de aço - 
07 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 242,00 R$ 107,19 R$ 134,81 

01382 
Estante de aço - 
07 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 242,00 R$ 107,19 R$ 134,81 

01385 Estante de aço - 
07 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 242,00 R$ 107,19 R$ 134,81 

01387 Estante de aço - 
07 prateleiras 14/09/2010 R$ 290,00 R$ 242,00 R$ 107,19 R$ 134,81 

01389 Estante de aço - 
07 prateleiras 

14/09/2010 R$ 290,00 R$ 242,00 R$ 107,19 R$ 134,81 

01391 Estante de aço - 
07 prateleiras 14/09/2010 R$ 290,00 R$ 242,00 R$ 107,19 R$ 134,81 

02047 Estante de aço - 
07 prateleiras 03/07/2014 R$ 314,30 R$ 338,80 R$ 149,90 R$ 188,90 

02048 Estante de aço - 
07 prateleiras 

03/07/2014 R$ 314,30 R$ 338,80 R$ 149,90 R$ 188,90 

02049 Estante de aço - 
07 prateleiras 03/07/2014 R$ 314,30 R$ 338,80 R$ 149,90 R$ 188,90 

02050 Estante de aço - 
07 prateleiras 03/07/2014 R$ 314,30 R$ 338,80 R$ 149,90 R$ 188,90 

02058 Estante de aço - 
07 prateleiras 03/07/2014 R$ 314,30 R$ 338,80 R$ 149,90 R$ 188,90 

02059 Estante de aço - 
07 prateleiras 03/07/2014 R$ 314,30 R$ 338,80 R$ 149,90 R$ 188,90 

02065 Estante de aço - 
07 prateleiras 27/06/2014 R$ 1.088,05 R$ 429,33 R$ 189,98 R$ 239,35 

02066 Estante de aço - 
07 prateleiras 27/06/2014 R$ 1.088,05 R$ 429,33 R$ 189,98 R$ 239,35 

02323 Estante de aço - 
07 prateleiras 23/12/2016 R$ 442,00 R$ 442,00 R$ 155,91 R$ 286,09 

02329 Estante de aço - 
07 prateleiras 23/12/2016 R$ 442,00 R$ 442,00 R$ 155,91 R$ 286,09 

02331 Estante de aço - 
07 prateleiras 23/12/2016 R$ 442,00 R$ 442,00 R$ 155,91 R$ 286,09 



 

 

02332 
Estante de aço - 
07 prateleiras 23/12/2016 R$ 442,00 R$ 442,00 R$ 155,91 R$ 286,09 

00132 Estante de aço - 
09 prateleiras 05/09/2006 R$ 270,00 R$ 135,60 R$ 60,06 R$ 75,54 

 
VALOR TOTAL – R$ 5.729,28 
 
 
LOTE XVIII – ESTANTES DE AÇO - 4 PRATELEIRAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 
Estantes de aço desmontável, com prateleiras, cor cinza platina, medindo 2,00 x 0,90 x 0,40 cm com 
fechamento nas laterais e fundo, fabricada com chapas nas seguintes especificações: Colunas com 
2,00 m de altura, chapa 14. Prateleiras, medindo 0,92m largura e 0,40m profundidade, chapa 22. 

01360 Estante de aço - 
04 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 76,67 R$ 34,03 R$ 42,64 

01375 Estante de aço - 
04 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 76,67 R$ 34,03 R$ 42,64 

01377 Estante de aço - 
04 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 76,67 R$ 34,03 R$ 42,64 

01378 Estante de aço - 
04 prateleiras 08/07/2010 R$ 290,00 R$ 76,67 R$ 34,03 R$ 42,64 

02060 Estante de aço - 
04 prateleiras 03/07/2014 R$ 314,30 R$ 107,33 R$ 47,60 R$ 59,73 

 
VALOR TOTAL – R$ 230,49 

 

 
LOTE XIX – ARMÁRIO DE AÇO - 2 E 3 PORTAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: Armário de aço, com 02 portas. 

00740 Estante de aço - 
alto - 02 portas  08/10/2007 R$ 0,01 R$ 227,73 R$ 100,81 R$ 126,92 

00739 
Armário de aço - 
alto - 02 portas de 
correr 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 369,13 R$ 163,38 R$ 205,75 

00753 
Armário de aço - 
alto - 03 portas de 
correr 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 369,13 R$ 163,38 R$ 205,75 

 
VALOR TOTAL – R$ 538,42 

 

 
LOTE XX– ARMÁRIO ALTO DE FÓRMICA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Armário alto com tampo em aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de 
espessura com borda frontal em com perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot 
melt bordas laterais, posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt.Laterais, base, fundo, 
portas e prateleiras em aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com 18mm de 
espessura com bordas em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt e fixados entre si pelo sistema 
rotofix. Furação nas laterais com variação de 32mm, permitindo assim múltiplas montagens das 
prateleiras que possuem pinos auto-travantes em zamak. Portas com dobradiça de abertura 270° em 
zamak, puxador de alça em aço e fechadura Cremona de tambor cromado com chave e sua 
respectiva cópia, permitindo assim o fechamento de ambas as portas com apenas uma operação. 
Base com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto, com dispositivo de 
regulagem operado internamente. Todo aglomerado na cor cristal e partes metálicas na cor cinza.  



 

 

00121 
Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 19/07/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00170 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 20/08/2003 R$ 366,00 R$ 83,20 R$ 36,73 R$ 46,47 

00217 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 20/08/2003 R$ 366,00 R$ 83,20 R$ 36,73 R$ 46,47 

00224 
Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 20/08/2003 R$ 366,00 R$ 83,20 R$ 36,73 R$ 46,47 

00248 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 28/05/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00250 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 26/05/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00252 
Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 26/05/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00253 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 26/05/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00254 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 26/05/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00255 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 

26/05/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00308 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 19/07/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00309 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 19/07/2007 R$ 999,60 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00311 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00318 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 194,13 R$ 85,99 R$ 108,14 

00356 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 05/09/2006 R$ 623,00 R$ 166,40 R$ 73,67 R$ 92,73 

00357 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 

05/09/2006 R$ 623,00 R$ 166,40 R$ 73,67 R$ 92,73 

00358 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 05/09/2006 R$ 623,00 R$ 166,40 R$ 73,67 R$ 92,73 

00359 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 05/09/2006 R$ 623,00 R$ 166,40 R$ 73,67 R$ 92,73 

00482 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 05/09/2006 R$ 623,00 R$ 166,40 R$ 73,67 R$ 92,73 

00547 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 05/09/2006 R$ 623,00 R$ 166,40 R$ 73,67 R$ 92,73 

02064 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 27/06/2014 R$ 1.088,05 R$ 388,27 R$ 171,77 R$ 216,50 

02067 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 27/06/2014 R$ 1.088,05 R$ 388,27 R$ 171,77 R$ 216,50 

02068 Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 27/06/2014 R$ 1.088,05 R$ 429,33 R$ 189,98 R$ 239,35 

02072 
Armário de fórmica 
- alto - 02 portas 27/06/2014 R$ 1.088,05 R$ 388,27 R$ 171,77 R$ 216,50 

 
VALOR TOTAL – R$ 2.774,18 

 

 
LOTE XXI – ARMÁRIO DE MADEIRA COM PORTAS DE VIDRO 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 
 
Armário de madeira com portas de vidro. 
 

00754 Armário de  R$ 0,01 R$ 1.700,00 R$ 752,25 R$ 947,75 



 

 

madeira - alto - 03 
portas em vidro 

08/10/2007 
 

 
VALOR TOTAL – R$ 947,75 
 

 
LOTE XXII – ARMÁRIO DE FÓRMICA 1 PORTA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Armário baixo com tampo em aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm 
de espessura com borda frontal em com perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot 
melt bordas laterais, posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt.Laterais, base, fundo, 
portas e prateleiras em aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com 18mm de 
espessura com bordas em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt e fixados entre si pelo sistema 
rotofix. Furação nas laterais com variação de 32mm, permitindo assim múltiplas montagens das 
prateleiras que possuem pinos auto-travantes em zamak. Portas com dobradiça de abertura 270° em 
zamak, puxador de alça em aço e fechadura Cremona de tambor cromado com chave e sua 
respectiva cópia, permitindo assim o fechamento de ambas as portas com apenas uma operação. 
Base com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto, com dispositivo de 
regulagem operado internamente. Todo aglomerado na cor cristal e partes metálicas na cor cinza.  

00653 Armário de fórmica 
- baixo - 01 portas 28/05/2007 R$ 319,73 R$ 114,33 R$ 50,64 R$ 63,69 

00258 Armário de fórmica 
- baixo - 01 portas 

28/05/2007 R$ 319,73 R$ 114,33 R$ 50,64 R$ 63,69 

00287 Armário de fórmica 
- baixo - 01 portas 28/05/2007 R$ 319,73 R$ 114,33 R$ 50,64 R$ 63,69 

00484 Armário fórmica - 
baixo - 01 portas 19/07/2007 R$ 319,73 R$ 114,33 R$ 50,64 R$ 63,69 

00483 Armário fórmica - 
baixo - 01 portas 

19/07/2007 R$ 319,73 R$ 114,33 R$ 50,64 R$ 63,69 

 
VALOR TOTAL – R$ 318,45 

 

 
LOTE XXIII – ARMÁRIO DE FÓRMICA 2 PORTAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Armário baixo com tampo em aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm 
de espessura com borda frontal em com perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot 
melt bordas laterais, posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt.Laterais, base, fundo, 
portas e prateleiras em aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com 18mm de 
espessura com bordas em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt e fixados entre si pelo sistema 
rotofix. Furação nas laterais com variação de 32mm, permitindo assim múltiplas montagens das 
prateleiras que possuem pinos auto-travantes em zamak. Portas com dobradiça de abertura 270° em 
zamak, puxador de alça em aço e fechadura Cremona de tambor cromado com chave e sua 
respectiva copia, permitindo assim o fechamento de ambas as portas com apenas uma operação. 
Base com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto, com dispositivo de 
regulagem operado internamente. Todo aglomerado na cor cristal e partes metálicas na cor cinza. 

00572 
Armário de fórmica 
- baixo - 02 portas 05/09/2006 R$ 369,00 R$ 98,00 R$ 43,47 R$ 54,53 

00392 Armário de fórmica 
- baixo - 02 portas 05/09/2006 R$ 369,00 R$ 98,00 R$ 43,47 R$ 54,53 

02004 Armário de fórmica 
- baixo - 02 portas 27/06/2014 R$ 567,68 R$ 228,67 R$ 101,29 R$ 127,38 

00120 
Armário de fórmica 
- baixo - 02 portas 28/05/2007 R$ 565,95 R$ 114,33 R$ 50,64 R$ 63,69 

00196 Armário de fórmica 
- baixo - 02 portas 05/09/2006 R$ 369,00 R$ 98,00 R$ 43,47 R$ 54,53 

 



 

 

VALOR TOTAL – R$ 354,66 
 

 
LOTE XXIV – BALCAO DE ATENDIMENTO 2 MESAS 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

02 Mesas Angulares de 1400x1500x600x600x740 dotado buchas metálicas embutidas para fixação 
através de parafusos rosca métrica. Tampos com um furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno 
injetado e tampas tipo açucareiro removíveis, calha de fiação fixada ao tampo com furos universal 
para até 5 tomada de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e 
telefonia, fabricada em chapa de aço com 1,2mm de espessura. Pintura das partes metálicas em 
epóxi a pó, curada em estufa, após tratamento anti-corrosão. Estrutura painel lateral em chapa de 
madeira com espessura de 25mm com furação especial para minifix e buchas metálicas em zamak, 
dotada de sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Pé de canto em 
tubo vertical de seção quadrada 80x80mm chapa 14 com 1,9mm de espessura, aço 1020 com 
passagem interna de fiação, dotada chapa superior de fixação em "L" soldada sistema MIG e sapata 
reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Todas as partes em aço com tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática epoxi pó. 01 Armário baixo de 900x600x740 com tampo em 
aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura com borda 
frontal em com perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt bordas laterais, 
posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt. Laterais, base, fundo, portas e prateleiras em 
aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com 18mm de espessura com bordas em 
perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt e fixados entre si pelo sistema rotofix. Furação nas laterais 
com variação de 32mm, permitindo assim múltiplas montagens das prateleiras que possuem pinos 
auto-travantes em zamak. Portas com dobradiça de abertura 270° em zamak, puxador de alça em aço 
e fechadura Cremona de tambor cromado com chave e sua respectiva copia, permitindo assim o 
fechamento de ambas as portas com apenas uma operação. Base com sapatas reguladoras de nível 
em polipropileno injetado de alto impacto, com dispositivo de regulagem operado internamente. -  
Painel divisório panorâmico na medida total de 7000mm, espessura de 100mm, estruturado em perfil 
de chapa dobrada de aço 1,5mm, tratamento anti-ferrugem, pintado pelo sistema eletrostático epoxi 
em pó com secagem em estufa após tratamento anti-corrosão. Montante vertical tipo cremalheira com 
furação padronizada para fixação de placas. Travessa superior com régua de acabamento metálico de 
alumínio, canaleta para passagem de fiação, lógica, elétrica e telefonia no rodapé com sapata 
reguladora de nível, canaleta na altura do tampo com passagem de fiação, lógica, elétrica e telefonia. 
Tampa no rodapé, tampa de calha na altura do tampo com furação para tomada com saque frontal e 
dispositivo de fixação no quadro. Placa para  fechamento do painel confeccionada em aglomerado de 
18mm  de melamínico de baixa pressão 18mm com bordas de PVC de 1mm de espessura, colado 
pelo sistema hot melt, dividida na altura do tampo e/ou inteiriça com saque frontal e dispositivo de 
fixação no quadro de fácil manuseio. Superfície balcão de atendimento, com semi-círculos nas 
extremidades, para fixação sobre painéis. Tampo com 25mm de espessura e 300mm de profundidade, 
dotado de buchas metálicas embutidas para fixação através de parafusos rosca métrica e cantoneiras 
metálicas aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epoxi pó. Todo móvel na cor argila e 
partes metálicas na cor cinza. Superfície para monitor, formato triangular com aproximadamente 
550mm, de no mínimo 25mm de espessura com mecanismo de elevação manual, localizado sob a 
superfície para monitor, permitindo a regulagem de altura e braço de torque para não permitir o giro da 
superfície. Curso de elevação variando de 0 a 240mm de altura suportando peso limite de 50Kg do 
terminal e/ou da CPU horizontal. Cor Cristal. 
 

00191 Balcão de 
atendimento 

05/09/2006 R$ 15.902,00 R$ 678,00 R$ 300,12 R$ 377,88 

01270 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

 
VALOR TOTAL – R$ 399,66 
 

 
LOTE XXV – BALCAO DE ATENDIMENTO 1 MESA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 01 Mesa Angular de 1400x1500x600x600x740 - 01 Mesa linear de 1400mm x 600mm com tampo de 



 

 

25mm de espessura, dotado buchas metálicas embutidas para fixação através de parafusos rosca 
métrica. Tampos com um furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas tipo 
açucareiro removíveis, calha de fiação fixada ao tampo com furos universal para até 5 tomada de 
seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e telefonia, fabricada em 
chapa de aço com 1,2mm de espessura. Pintura das partes metálicas em epóxi a pó, curada em 
estufa, após tratamento anti-corrosão. Estrutura painel lateral em chapa de madeira com espessura de 
25mm com furação especial para minifix e buchas metálicas em zamak, dotada de sapatas 
reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Pé de canto em tubo vertical de seção 
quadrada 80x80mm chapa 14 com 1,9mm de espessura, aço 1020 com passagem interna de fiação, 
dotada chapa superior de fixação em "L" soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em 
polipropileno injetado de alto impacto. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura 
eletrostática epoxi pó. 01 Armário baixo de 900x600x740 com tampo em aglomerado com 
revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura com borda frontal em com perfil 
de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt bordas laterais, posterior em perfil de 
1mm colado pelo sistema hot melt. Laterais, base, fundo, portas e prateleiras em aglomerado com 
revestimento melamínico de baixa pressão com 18mm de espessura com bordas em perfil de 1mm 
colado pelo sistema hot melt e fixados entre si pelo sistema rotofix. Furação nas laterais com variação 
de 32mm, permitindo assim múltiplas montagens das prateleiras que possuem pinos auto-travantes 
em zamak. Portas com dobradiça de abertura 270° em zamak, puxador de alça em aço e fechadura 
Cremona de tambor cromado com chave e sua respectiva cópia, permitindo assim o fechamento de 
ambas as portas com apenas uma operação. Base com sapatas 1,9mm de espessura, aço 1020 com 
passagem interna de fiação, dotada chapa superior de fixação em "L" soldada sistema MIG e sapata 
reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Todas as partes em aço com tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática epoxi pó. 01 Armário baixo de 900x600x740 com tampo em 
aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura com borda 
frontal em com perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt bordas laterais, 
posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt. Laterais, base, fundo, portas e prateleiras em 
aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com 18mm de espessura com bordas em 
perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt e fixados entre si pelo sistema rotofix. Furação nas laterais 
com variação de 32mm, permitindo assim múltiplas montagens das prateleiras que possuem pinos 
auto-travantes em zamak. Portas com dobradiça de abertura 270° em zamak, puxador de alça em aço 
e fechadura Cremona de tambor cromado com chave e sua respectiva copia, permitindo assim o 
fechamento de ambas as portas com apenas uma operação. Base com sapatas fixação no quadro de 
fácil manuseio. Superfície balcão de atendimento, com semi-círculos nas extremidades, para fixação 
sobre painéis. Tampo com 25mm de espessura e 300mm de profundidade, dotado de buchas 
metálicas embutidas para fixação através de parafusos rosca métrica e cantoneiras metálicas aço com 
tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epoxi pó. Todo na cor argila e partes metálicas na cor 
cinza. 

00672 Balcão de 
atendimento 05/09/2006 R$ 3.985,00 R$ 678,00 R$ 300,12 R$ 377,88 

 
VALOR TOTAL – R$ 377,88 
 

 
LOTE XXVI – SUPORTE PARA COMPUTADOR 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Suporte para CPU em chapa de madeira com 18mm de espessura medindo 280x 480x 495mm. 
Prateleira com altura regulável através de pinos em zamak auto travantes que permite a acomodação 
do CPU e estabilizador separadamente. Fixação das partes através de sistema. Licitaç rotofix.  Quatro 
furos passa-cabos com 50mm de diâmetro, base com sapata reguladora de nível em polipropilenio 
injetado de alto impacto 

00092 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00110 Suporte de fórmica 
- para computador 

28/05/2007 R$ 231,53 R$ 55,95 R$ 24,77 R$ 31,18 

00123 Suporte de fórmica 
- para computador 28/05/2007 R$ 231,53 R$ 55,95 R$ 24,77 R$ 31,18 

00173 Suporte de fórmica 
- para computador 14/03/2001 R$ 60,00 R$ 17,99 R$ 7,86 R$ 10,13 



 

 

00192 
Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00203 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00208 Suporte de fórmica 
- para computador 14/03/2001 R$ 60,00 R$ 17,99 R$ 7,86 R$ 10,13 

00226 
Suporte de fórmica 
- para computador 14/03/2001 R$ 60,00 R$ 17,99 R$ 7,86 R$ 10,13 

00261 Suporte de fórmica 
- para computador 28/05/2007 R$ 231,53 R$ 55,95 R$ 24,77 R$ 31,18 

00269 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00288 
Suporte de fórmica 
- para computador 28/05/2007 R$ 231,53 R$ 55,95 R$ 24,77 R$ 31,18 

00321 Suporte de fórmica 
- para computador 08/10/2007 R$ 0,01 R$ 55,95 R$ 24,77 R$ 31,18 

00384 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00391 Suporte de fórmica 
- para computador 

05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00407 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00415 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00423 Suporte de fórmica 
- para computador 

05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00432 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00433 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00434 Suporte de fórmica 
- para computador 

05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00512 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00527 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00534 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00540 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 129,15 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00564 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00582 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00592 Suporte fórmica - 
para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00598 
Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00606 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00615 Suporte de fórmica 
- para computador  05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00622 
Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00628 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 166,00 R$ 33,96 R$ 14,93 R$ 19,03 

00643 Suporte de fórmica 
- para computador 28/05/2007 R$ 231,53 R$ 55,95 R$ 24,77 R$ 31,18 

00660 Suporte de fórmica 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 



 

 

- para computador 

00673 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00680 Suporte de fórmica 
- para computador 05/09/2006 R$ 119,00 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

00696 Suporte de fórmica 
- para computador 28/05/2007 R$ 231,53 R$ 47,96 R$ 21,23 R$ 26,73 

 
VALOR TOTAL – R$ 958,21 

 

 
LOTE XXVII – SUPORTE PARA MONITOR 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Superfície para monitor, formato triangular com aproximadamente 550mm, de no mínimo 25mm de 
espessura com mecanismo de elevação manual, localizado sob a superfície para monitor, permitindo 
a regulagem de altura e braço de torque para não permitir o giro da superfície. Curso de elevação 
variando de 0 a 240mm de altura suportando peso limite de 50Kg do terminal e/ou da CPU horizontal. 
Cor Cristal. 

01263 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01269 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01293 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01294 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01317 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01323 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01684 Suporte de fórmica 
- para monitor 14/12/2012 R$ 139,70 R$ 51,99 R$ 23,01 R$ 28,98 

 
VALOR TOTAL – R$ 159,66  

 
LOTE XXVIII – GAVETEIRO VOLANTE 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Gaveteiro volante, tampo em chapa de 25mm de espessura, corpo e frente em chapa 18mm de 
espessura, quantro gavetas removíveis com 123mm de altura interna com corpo em chapa de aço e 
fundo em duraplac, corrediças metálicas com roldanas de nylon, esbarros de início e final de curso, 
dotadas de fechadura frontal cromada com chave e sua respectiva cópia com capa plástica externa de 
proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar ao móvel caso não seja 
retirada, afim de minimizar choques acidentais ao usuário, sistema de tranca simultânea e puxadores 
de alça em aço. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi a pó, curada em estufa, após 
tratamento anti-corrosão, Base com rodízios duplos em nylon para movimentação. 

00238 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas - 01 vão 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 113,19 R$ 50,11 R$ 63,08 

00402 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 97,02 R$ 42,98 R$ 54,04 

02018 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas 

27/06/2014 R$ 497,95 R$ 226,38 R$ 100,21 R$ 126,17 

02021 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas 

27/06/2014 R$ 497,95 R$ 226,38 R$ 100,21 R$ 126,17 



 

 

02032 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas 

27/06/2014 R$ 497,95 R$ 226,38 R$ 100,21 R$ 126,17 

03367 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas 

23/12/2016 R$ 429,70 R$ 429,70 R$ 151,42 R$ 278,28 

03368 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas 

23/12/2016 R$ 429,70 R$ 429,70 R$ 151,42 R$ 278,28 

03370 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas 

23/12/2016 R$ 429,70 R$ 429,70 R$ 151,42 R$ 278,28 

03420 Gaveteiro volante - 
4 gavetas 20/12/2019 R$ 783,00 R$ 783,00 R$ 64,57 R$ 718,43 

00171 
Gaveteiro volante 
de fórmica - 04 
gavetas - 01 vão 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 113,19 R$ 50,11 R$ 63,08 

 
VALOR TOTAL – R$ 2.111,98 
 
 
LOTE XXIX – CADEIRA FIXA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Poltrona Fixa, concha monobloco em compensado anatômico de 15 mm, estofada em espuma 
injetada de alta densidade com 50 mm. de espessura, revestida em Tecido preto 100% poliéster. 
Medidas: assento 530x520 (l x p) - encosto 470 x 550 ( l x p). Braços: em alma de aço interna, 
revestida em poliuretano injetado. Estrutura: confeccionada em tubo de aço redondo contínuo com 
2,54 mm. de diâmetro com parede de 2,25 mm. de espessura, com tratamento antiferrugem, pintado 
em epóxi preto, dotada de sapatas deslizadoras 

00010 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00011 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00012 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00015 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00016 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00018 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00019 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00020 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00022 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00023 Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 



 

 

em U com braços 

00024 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços  

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00025 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00027 
Cadeira Fixa 
Tubular/Tecido/Pés 
em U com braços 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

 
VALOR TOTAL – R$ 832,26 
 
 
LOTE XXX– CADEIRA GIRATÓRIA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Poltrona Presidente, concha monobloco em compensado de 15 mm, estofada em espuma laminada 
de alta densidade, com 100 mm. de espessura, revestida em Couríssimo cor preta. A altura do 
encosto com relação do assento é de 750 mm, distância entre braços 570 mm. Braço injetado em 
poliuretano, com alma interna de aço, ligando o assento ao encosto, tubo cromado. Base: aranha com 
05 hastes em tubo elíptico 20x45 1,9 mm. de espessura, soldadas ao centro a uma bucha central 
conificada tipo cone morse, estrutura com tratamento antiferrugem, cromada, dotada de rodízios 
duplos em PU, regulagem de altura pneumática (a gás) com sistema de relax excêntrico  com mola de 
regulagem de tensão e travamento do relax.  

00072 

Cadeira 
giratória/presidente
/couro/pés 
inox/encosto 
cabeça 

05/09/2006 R$ 1.367,00 R$ 532,00 R$ 235,41 R$ 296,59 

 
VALOR TOTAL – R$ 296,59 

 
 

LOTE XXXI – CADEIRA FIXA INOX - PÉS EM U 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Poltrona com estrutura fixa com pé-braço formando um semicírculo, preparada para receber a 
montagem do assento em madeira. Estrutura fixa em aço tubular elíptico com 20x45mm, e suportes 
em aço tipo barra chata, para montagem do assento. Aço carbono nas especificações SAE 1010. 
Peças com componentes soldados em sistema MIG e acabamento sem solda aparente. A estrutura 
tubular é reforçada com aço interno nos contornos das curvas. Base com acabamento em pintura 
epóxi cromada, com sapatas para os pés protetoras, confeccionadas em polipropileno na cor preta. 
Assento e encosto injetados em espuma anatômica de poliuretano flexível de alta resiliência, 
densidade de 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de C.F.C. Revestimento em couro natural preto. Base 
cromada, com braços. 

00073 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00075 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00076 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00077 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00078 Cadeira fixa inox 05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 



 

 

/courino/pés em 
"u" /com braço  

00079 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00081 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00082 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00083 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00086 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00087 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

00088 
Cadeira fixa inox 
/courino/pés em 
"u" /com braço  

05/09/2006 R$ 1.267,00 R$ 243,60 R$ 107,85 R$ 135,75 

 
VALOR TOTAL – R$ 1.629,00 
 
 
LOTE XXXII – CADEIRA FIXA TECIDO - PÉS EM U 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Cadeira executiva gerente, assento medindo 500 x 430 mm e encosto medindo 400 x 430 mm, 
montados sobre compensado de 15 mm, conformado anatomicamente a quente e fixados à estrutura 
através de porcas de garra cravadas na parte interna do assento/encosto e entre si por lâmina aço-
mola temperada e pintada pelo sistema epóxi a pó após tratamento anticorrosão. Espumas injetadas 
com densidade controlada com 60 Kg/cm3 e 40 Kg/cm3, respectivamente para o assento e encosto. 
Proteção com espuma revestida com o mesmo acabamento do assento e encosto, sem costuras e 
perfil de PVC anti-impacto macho e fêmeo no contorno do assento e do encosto. Estrutura metálica 
contínua com haste do encosto articulada confeccionada em tubo industrial 1" diâmetro em chapa 14 
(1,9 mm espessura), soldada por processo MIG e tratamento antiferrugem e pintadas pelo sistema 
eletrostático epoxi pó com secagem em estufa, dotadas de sapatas deslizantes de nylon.  

00116 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

28/05/2007 R$ 217,80 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00117 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

28/05/2007 R$ 217,80 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00118 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

28/05/2007 R$ 217,80 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00119 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

28/05/2007 R$ 217,80 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00298 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

28/05/2007 R$ 217,80 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00307 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

28/05/2007 R$ 217,80 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00361 Cadeira fixa 05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 



 

 

tubular - tecido - 
pés em "u"  

00362 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00363 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00364 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00365 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00366 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00368 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00369 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00370 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00371 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00372 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00373 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00374 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00375 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00376 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00377 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00378 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 217,00 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00189 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

28/05/2007 R$ 217,00 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

00379 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u"  

05/09/2006 R$ 125,00 R$ 83,60 R$ 37,05 R$ 46,55 

00496 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00497 Cadeira fixa 05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 



 

 

tubular - tecido - 
pés em "u" 

00522 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00523 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00550 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00551 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00553 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00554 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00555 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00556 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00557 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00558 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00559 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00560 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00561 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

05/09/2006 R$ 55,60 R$ 21,80 R$ 9,58 R$ 12,22 

00709 
Cadeira Fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

28/05/2007 R$ 217,80 R$ 97,53 R$ 43,12 R$ 54,41 

01870 

Cadeira fixa 
tubular - 
polipropileno - 
pés em "u" 

27/06/2014 R$ 521,74 R$ 233,33 R$ 103,25 R$ 130,08 

01871 
Cadeira fixa 
tubular - tecido - 
pés em "u" 

27/06/2014 R$ 521,74 R$ 195,07 R$ 86,26 R$ 108,81 

 
VALOR TOTAL – R$ 1.153,95 
 
 
LOTE XXXIII – CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: Cadeira executiva operativa giratória. Assento medindo 490x440mm e encosto 420x390mm, 



 

 

montados sobre compensado de 15 mm, conformado anatomicamente à quente e fixados à estrutura 
através de porcas de garra. Espumas injetadas com densidade controlada com 40Kg/cm3 e 
60Kg/cm3, respectivamente para o encosto e assento. Revestimento do assento e encosto sem 
costura. Proteção posterior do encosto com espuma revestida com o mesmo material do revestimento 
do assento e perfil PVC antiimpacto macho e fêmeo no contorno do assento. Base giratória de 05 
hastes em nylon seis reforçados com fibra de vidro a 30%, mecanismo em chapa de aço estampada, 
com sistema de inclinação para assento e encosto acionado por alavanca única sob o assento, com 
trava em qualquer posição e opção para "contato permanente", com furação 16x20cm, e bucha cônica 
central para fixação sem solda ao pistão/coluna. Coluna central de sustentação com bucha-guia 
interna injetada em poliacetal e protegida por capa telescópica em polipropileno, engatada à base, 
com triplo estágio. Rodízios duplos em nylon. Regulagem de altura do assento por pistão a gás com 
curso de 95 mm e borracha amortecedora de final. TECIDO - Revestimento em tecido 100% poliéster, 
fogo retardante sem costura, na cor PRETA 

00246 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

28/05/2007 R$ 398,08 R$ 121,29 R$ 53,68 R$ 67,61 

00264 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

28/05/2007 R$ 398,08 R$ 121,29 R$ 53,68 R$ 67,61 

00683 
Cadeira giratória 
tipo secretária 
tecido 

05/09/2006 R$ 245,00 R$ 103,96 R$ 46,01 R$ 57,95 

00397 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

05/09/2006 R$ 245,00 R$ 103,96 R$ 46,01 R$ 57,95 

00398 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

05/09/2006 R$ 245,00 R$ 103,96 R$ 46,01 R$ 57,95 

00426 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

05/09/2006 R$ 245,00 R$ 103,96 R$ 46,01 R$ 57,95 

00492 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

05/09/2006 R$ 245,00 R$ 103,96 R$ 46,01 R$ 57,95 

00495 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

05/09/2006 R$ 245,00 R$ 103,96 R$ 46,01 R$ 57,95 

00576 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

05/09/2006 R$ 125,00 R$ 83,60 R$ 37,05 R$ 46,55 

00577 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido 

05/09/2006 R$ 125,00 R$ 83,60 R$ 37,05 R$ 46,55 

00595 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido  

05/09/2006 R$ 125,00 R$ 83,60 R$ 37,05 R$ 46,55 

00268 Cadeira giratória 
tipo diretor - tecido 05/09/2006 R$ 285,00 R$ 179,60 R$ 79,53 R$ 100,07 

01192 Cadeira Giratória 
tipo diretor - tecido 

30/12/2009 R$ 381,70 R$ 269,40 R$ 37,05 R$ 46,55 

01200 Cadeira Giratória 
tipo diretor - tecido 30/12/2009 R$ 381,70 R$ 269,40 R$ 37,05 R$ 46,55 

01329 Cadeira Giratória 
tipo diretor - tecido 30/12/2009 R$ 381,70 R$ 269,40 R$ 37,05 R$ 46,55 

01725 Cadeira giratória 
tipo diretor - tecido 

14/12/2012 R$ 890,22 R$ 359,20 R$ 158,86 R$ 200,34 

00602 
Cadeira giratória 
tipo secretária - 
tecido - pés inox 

05/09/2006 R$ 245,00 R$ 155,60 R$ 68,91 R$ 86,69 

 



 

 

VALOR TOTAL – R$ 1.149,32 
 
 
LOTE XXXIV – CADEIRA FIXA EM U – COM BRAÇO 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Poltrona fixa espaldar médio, com braços. Assento medindo 480x500mm e encosto 490x480mm, 
montados sobre compensado de 15mm, conformado anatomicamente à quente e fixados à estrutura 
através de porcas de garra. Espumas em poliuretano injetada com densidade controlada de 60 
Kg/cm3 e espessura final de 80mm para o assento e 40 Kg/cm3 com espessura final de 100mm para 
o encosto (incluindo compensado e proteção em espuma no contra encosto e contra assento). 
Revestimento em tecido 100% poliéster, fogo retardante, sendo o encosto com feche localizado na 
parte inferior, possibilitando fácil retirada. União do assento ao encosto através de chapa em aço com 
aproximadamente, 4mm de espessura, sem deixar espaço entre estes. Estrutura metálica contínua 
confeccionada em tubo industrial 1" de diâmetro em chapa 14, soldada por processo MIG e pintada 
pelo sistema eletrostático epoxi pó com secagem em estufa, dotadas de sapatas deslizantes em 
nylon. Braços com alma de aço cobertos por poliuretano integral skin, formato tipo "C". Dimensões 
aproximadas: 640 (larg. braço a braço) x 530mm (profundidade total da poltrona) x 840mm (altura final 
do encosto, partindo do piso) (conforme padrões da NBR 17) 

01882 
Cadeira fixa tubular 
- tecido - pés em 
"u" - com braço 

27/06/2014 R$ 549,78 R$ 267,87 R$ 118,55 R$ 149,32 

01886 
Cadeira fixa tubular 
- tecido - pés em 
"u" - com braço 

27/06/2014 R$ 549,78 R$ 267,87 R$ 118,55 R$ 149,32 

 
VALOR TOTAL – R$ 298,64 

 
 
LOTE XXXV – POLTRONA PARA AUDITÓRIO - 3 LUGARES 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Poltrona para auditório, montada sobre longarina de tubo retangular de 30x50x15 mm com 03 lugares, 
pintada em epóxi pó preto, concha monobloco (única) em madeira compensada de 15 mm, estofada 
em espuma injetada de alta densidade de 60 mm. de espessura, revestida em Tecido preto100% 
poliéster, com gomos decorativos na curvatura da concha,  sem uso de perfil de PVC para arremates. 
Com 02(dois) braços tipo Delta por assento, em poliuretano injetado com alma de aço, fixados à 
estrutura através de porcas-garra encravadas na madeira. 

00013 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 404,55 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

00038 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

00041 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

00042 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

00046 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

00047 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

00049 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 



 

 

00051 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 114,80 R$ 50,78 R$ 64,02 

00053 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

00054 
Longarina de 
metalon/ Tecido/03 
lugares com braço 

05/09/2006 R$ 1.105,46 R$ 415,63 R$ 183,97 R$ 231,66 

 
VALOR TOTAL – R$ 2.148,96 
 
 
LOTE XXXVI – SOFÁ DE TECIDO – 3 LUGARES - VERMELHO 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Assentos tipo "L": Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0m/mx2,0m/m de parede soldada com solda tipo MIG. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. 
Injetado em espuma anatômica de poliuretano flexível de alta resistência, densidade de 60Kg/m, tipo 
ecológico, insento de C.F.C.  Estrutura: Peça confeccionada em aço tubular elíptico com 20x45mm, 
aço carbono, nas especificações SAE 1010.  Montagem: Peça com os componentes soldados em 
sistema MIG e acabamento sem solda aparente. Fixação na concha através de parafusos de roscas 
polegadas (1/4''). Acabamento: Cromado, com sapatas para os pés não apoiarem diretamente ao 
piso.Pé-braço / pé-intermediário: Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0m/m2,0m/m de parede, soldada com solda tipo MIG, e revestido em poliuretano semi-rígido 
(integral skin), isento de C.F.C.Pés: fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0 m/m x 2,0 m/m de parede, soldada com solda tipo Mig, e revestida em Poliuretano Semi-Rígido ( 
Integral Skin ), isento de C.F.C. Estrutura: Peça confeccionada em aço tubular elíptico com 20x45mm, 
aço carbono, nas especificações SAE 1010.  Montagem: Peça com os componentes soldados em 
sistema MIG e acabamento sem solda aparente. Fixação na concha através de parafusos de roscas 
polegadas (1/4''). Acabamento: Cromado, com sapatas para os pés não apoiarem diretamente ao piso. 
Pé-braço / pé-intermediário: Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0m/m2,0m/m de parede, soldada com solda tipo MIG, e revestido em poliuretano semi-rígido 
(integral skin), isento de C.F.C. 
Pés: fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de 
parede, soldada com solda tipo Mig, e revestida em Poliuretano Semi-Rígido ( Integral Skin ), isento 
de C.F.C.  Estrutura Cromada. 
Concha monobloco:  Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 
2,0 m/m de parede soldada com solda tipo Mig. Possui molas internas do tipo Percintas Elásticas. 
Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 55 Kg/m3, 
tipo ecológico, isento de C.F.C. 
Montagem do conjunto: Concha monobloco e Pés:  Montados sobre longarinas de 3 lugares, 
fabricadas em aço tubular quadrado com medidas de 50 x 50 mm x 2,0 m/m de parede, pintado em 
epóxi pó preto. A fixação dos componentes por meio de abraçadeiras e parafusos. 
Sofá com braços.  Espuma laminada com densidade controlada 28Kg/cm³, Revestimento em tecido, 
sem costuras, na cor vermelha. Estrutura interna em MDF. 

00200 
Sofá - tecido - 03 
lugares - pés em 
inox 

05/09/2006 R$ 1.997,00 R$ 1.012,80 R$ 448,25 R$ 564,55 

00667 
Sofá - tecido - 03 
lugares - pés em 
inox 

05/09/2006 R$ 1.997,00 R$ 1.012,80 R$ 448,25 R$ 564,55 

00668 
Sofá - tecido - 03 
lugares - pés em 
inox 

05/09/2006 R$ 1.997,00 R$ 1.012,80 R$ 448,25 R$ 564,55 

00669 
Sofá - tecido - 03 
lugares - pés em 
inox 

05/09/2006 R$ 1.997,00 R$ 1.012,80 R$ 448,25 R$ 564,55 

 
VALOR TOTAL – R$ 2.258,20  



 

 

LOTE XXXVII – SOFÁ DE TECIDO – 2 LUGARES - VERMELHO  
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Assentos tipo "L": Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0m/mx2,0m/m de parede soldada com solda tipo MIG. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. 
Injetado em espuma anatômica de poliuretano flexível de alta resistência, densidade de 60Kg/m, tipo 
ecológico, insento de C.F.C.  Estrutura: Peça confeccionada em aço tubular elíptico com 20x45mm, 
aço carbono, nas especificações SAE 1010.  Montagem: Peça com os componentes soldados em 
sistema MIG e acabamento sem solda aparente. Fixação na concha através de parafusos de roscas 
polegadas (1/4''). Acabamento: Cromado, com sapatas para os pés não apoiarem diretamente ao 
piso.Pé-braço / pé-intermediário: Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0m/m2,0m/m de parede, soldada com solda tipo MIG, e revestido em poliuretano semi-rígido 
(integral skin), isento de C.F.C.Pés: fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0 m/m x 2,0 m/m de parede, soldada com solda tipo Mig, e revestida em Poliuretano Semi-Rígido ( 
Integral Skin ), isento de C.F.C. Estrutura: Peça confeccionada em aço tubular elíptico com 20x45mm, 
aço carbono, nas especificações SAE 1010.  Montagem: Peça com os componentes soldados em 
sistema MIG e acabamento sem solda aparente. Fixação na concha através de parafusos de roscas 
polegadas (1/4''). Acabamento: Cromado, com sapatas para os pés não apoiarem diretamente ao piso. 
Pé-braço / pé-intermediário: Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0m/m2,0m/m de parede, soldada com solda tipo MIG, e revestido em poliuretano semi-rígido 
(integral skin), isento de C.F.C. 
Pés: fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de 
parede, soldada com solda tipo Mig, e revestida em Poliuretano Semi-Rígido ( Integral Skin ), isento 
de C.F.C.  Estrutura Cromada. 
Concha monobloco :  Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 
2,0 m/m de parede  soldada com solda tipo Mig. Possui molas internas do tipo Percintas Elásticas. 
Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 55 Kg/m3, 
tipo ecológico, isento de C.F.C. 
Montagem do conjunto: Concha monobloco e Pés :  Montados sobre longarinas de 2 lugares, 
fabricadas em aço tubular quadrado com medidas de 50 x 50 mm x 2,0 m/m de parede, pintado em 
epóxi pó preto. A fixação dos componentes por meio de abraçadeiras e parafusos. 
Sofá com braços.  Espuma laminada com densidade controlada 28Kg/cm³, Revestimento em tecido, 
sem costuras, na cor vermelha. Estrutura interna em MDF.   

00685 Sofá - tecido - 02 
lugares 05/09/2006 R$ 1.319,00 R$ 593,20 R$ 262,51 R$ 330,69 

 
VALOR TOTAL – R$ 330,69 

 
 
LOTE XXXVIII – SOFÁ DE TECIDO – 2 LUGARES - PRETO 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: SOFÁ PARA 02 LUGARES - MEDINDO 1280X 670X 820MM - cor preto 

02036 Sofá - tecido - 02 
lugares 27/06/2014 R$ 1.893,85 R$ 1.384,13 R$ 612,46 R$ 771,67 

02037 Sofá - tecido - 02 
lugares 27/06/2014 R$ 1.893,85 R$ 1.384,13 R$ 612,46 R$ 771,67 

 
VALOR TOTAL – R$ 1.543,34 

 
 
LOTE XXXIX – SOFÁ – 3 LUGARES - PRETO 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 
SOFÁ PARA 03 LUGARES PÉ OU PÉ/BRAÇOS: Ambos são fabricados com estrutura interna, em 
aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede, soldada com solda tipo Mig, e revestida 
em Poliuretano Semi-Rígido (Integral Skin ), isento de C.F.C. na cor preto.  

02038 Sofá - tecido - 03 
lugares 

27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 



 

 

02039 
Sofá - tecido - 03 
lugares 27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 

02040 Sofá - tecido - 03 
lugares 27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 

02041 Sofá - tecido - 03 
lugares 27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 

02042 
Sofá - tecido - 03 
lugares 27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 

02043 Sofá - tecido - 03 
lugares 27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 

02044 Sofá - tecido - 03 
lugares 27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 

02045 
Sofá - tecido - 03 
lugares 27/06/2014 R$ 2.586,04 R$ 1.855,47 R$ 821,13 R$ 1.034,34 

 
VALOR TOTAL – R$ 8.274,72 
 
 
LOTE XL – ESTAÇÃO DE TRABALHO/SUPORTE TECLADO/PAINE L ABAFADOR 
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Estação de trabalho decrito como: Aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com 
borda frontal em com perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt. Altura total de 
450mm, sendo o formato superior arredondado com altura de 280mm acima da superfície da mesa. 
Fixação à superfície através de cantoneira em aço com tratamento antiferrugem e nível em 
polipropileno injetado de alto impacto para desníveis do piso. Todo móvel na cor argila e partes 
metálicas na cor cinza. Código 01328 descrito como Superfície extensora de mesa - Confeccionado 
em aglomerado melamínico de baixa pressão com 18mm de espessura. Bordas encabeçadas em 
PVC na mesma cor. Todo aglomerado na cor Cristal. Tomada de Preços 009/2009. Suporte retrátil 
para teclado com tampo medindo 650x450mm confeccionado com 25mm espessura. Base de 
sustentação fabricada em chapa de aço com acabamento em pintura das partes metálicas fixas em 
epóxi a pó, curada em estufa, após tratamento anti-corrosão, capacidade de até 12 Kg na posição 
travada. Trilho telescópico, selados e rolamentos de esfera de aço deslizantes lineares de precisão, 
com mecanismo de fixação e prevenção de escape com esbarro de início e final de curso com trava 
de pressão. Todo móvel na cor argila e partes metálicas na cor cinza. Painel permitido divisão da área 
de trabalho. Aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com borda frontal em com 
perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt. Altura total de 450mm, sendo o 
formato superior arredondado com altura de 280mm acima da superfície da mesa. Fixação à 
superfície através de cantoneira em aço com tratamento antiferrugem e nível em polipropileno injetado 
de alto impacto para desníveis do piso. Todo móvel na cor argila e partes metálicas na cor cinza. 
Superfície para monitor, formato triangular com aproximadamente 550mm, de no mínimo 25mm de 
espessura com mecanismo de elevação manual, localizado sob a superfície para monitor, permitindo 
a regulagem de altura e braço de torque para não permitir o giro da superfície. Curso de elevação 
variando de 0 a 240mm de altura suportando peso limite de 50Kg do terminal e/ou da CPU horizontal. 
Cor Cristal. 

00524 Estação de 
trabalho -  01 lugar 05/09/2006 R$ 79,00 R$ 100,00 R$ 44,25 R$ 55,75 

01296 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01328 Extensor de mesa 
de fórmica 30/12/2009 R$ 104,75 R$ 150,00 R$ 66,48 R$ 83,52 

00536 Estação de 
trabalho - 01 lugar 05/09/2006 R$ 2.906,00 R$ 175,20 R$ 77,44 R$ 97,76 

01300 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00539 Estação de 
trabalho - 01 lugar  05/09/2006 R$ 79,00 R$ 100,00 R$ 44,25 R$ 55,75 

01312 
Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 



 

 

00632 
Estação de 
trabalho - 01 lugar 05/09/2006 R$ 79,00 R$ 100,00 R$ 44,25 R$ 55,75 

00280 Suporte de fórmica 
- para teclado 28/05/2007 R$ 268,28 R$ 39,62 R$ 17,59 R$ 22,03 

00282 Suporte de fórmica 
- para teclado 28/05/2007 R$ 268,28 R$ 39,62 R$ 17,59 R$ 22,03 

00383 
Suporte de fórmica 
- para teclado 05/09/2006 R$ 166,00 R$ 33,96 R$ 14,93 R$ 19,03 

00646 Suporte de fórmica 
- para teclado 28/05/2007 R$ 268,68 R$ 39,62 R$ 17,59 R$ 22,03 

00587 Painel Abafador  05/09/2006 R$ 71,00 R$ 100,00 R$ 44,25 R$ 55,75 
00625 Painel Abafador 05/09/2006 R$ 79,00 R$ 100,00 R$ 44,25 R$ 55,75 

01327 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00634 Painel Abafador 05/09/2006 R$ 79,00 R$ 100,00 R$ 44,25 R$ 55,75 
01212 Painel Abafador 30/12/2009 R$ 98,70 R$ 100,00 R$ 44,25 R$ 55,75 
 
VALOR TOTAL – R$ 743,77 
 
 
LOTE XLI – MESA COM GAVETEIRO  
 

CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de trabalho Angular 1200x1800x600x600 com tampo em aglomerado de baixa pressão com 
revestimento em laminado melamínico de 25mm de espessura, na cor argila, com borda frontal com 
perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt. Fixação à estrutura com parafusos 
rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um furo de 60mm, passa-cabos em 
poliestireno injetado e tampa com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço de 18mm de 
espessura, bordas retas, com bordas perfil de PVC de 1mm de espessura colado pelo sistema hot 
melt medindo 350mm de altura com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix e calha de 
fiação fixada entre o tampo e o painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de 
cabos, lógica, elétrica e telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a 
possibilidade de fixar acessórios para fixação de tomadas. Estrutura lateral através de dois tubos 
verticais paralelos de seção quadrada 40x40mm chapa 16 com 1,5mm de espessura, aço 1020 com 
calha para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia, fechamento em chapa 20 com 0,9mm de 
espessura, aço ASTM-A36 e sistema de encaixe com saque frontal em ambos os lados, base em tubo 
oblongo 58x20mm chapa 16, aço 1020 e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto 
impacto com parafuso 3/8''x1'', ponteira de acabamento em polipropileno injetado de alto impacto 
arredondadas, travessa superior em forma de U com as extremidades arredondadas a 90º em chapa 
16, aço 1020, peças montadas com solda MIG. Pé de canto em tubo vertical  de seção quadrada 
80x80mm chapa 14 com 1,5mm de espessura, aço 1020 com passagem interna de fiação, dotada 
chapa superior de fixação em "L" soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno 
injetado de alto impacto. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática 
epóxi pó.Todo aglomerado na cor cristal e partes metálicas na cor cinza. Superfície para monitor, 
formato triangular com aproximadamente 550mm, de no mínimo 25mm de espessura com mecanismo 
de elevação manual, localizado sob a superfície para monitor, permitindo a regulagem de altura e 
braço de torque para não permitir o giro da superfície. Curso de elevação variando de 0 a 240mm de 
altura suportando peso limite de 50Kg do terminal e/ou da CPU horizontal. Cor Cristal. Gaveteiro 
fixo:para mesas com corpo e frente com 18mm de espessura, gaveta removível com 123mm de altura 
interna com corpo em chapa de aço, fundo em duraplac dotada com corrediças metálicas com 
roldanas de nylon, esbarros de início e final de curso, fechadura frontal cromada com chave e sua 
respectiva cópia, sistema de tranca simultânea e puxadores de alça em aço. Acabamento das partes 
metálicas com pintura em epóxi a pó, curada em estufa, após tratamento anti-corrosão. Todo 
aglomerado na cor cristal e partes metálicas na cor cinza. 

00108 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 880,16 R$ 223,53 R$ 98,98 R$ 124,55 

00128 Mesa de fórmica / 
metalon - 03 05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 



 

 

gavetas 

00140 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 139,53 R$ 61,81 R$ 77,72 

00167 
Mesa de fórmica / 
metalon - 02 
lugares 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 373,33 R$ 165,20 R$ 208,13 

00172 
Mesa de fórmica / 
metalon - 02 
gavetas - em "l" 

20/08/2003 R$ 426,00 R$ 91,80 R$ 40,66 R$ 51,14 

00207 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

20/08/2003 R$ 235,00 R$ 59,80 R$ 26,50 R$ 33,30 

00225 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 139,53 R$ 61,81 R$ 77,72 

00239 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

08/03/1999 R$ 265,50 R$ 139,53 R$ 61,81 R$ 77,72 

00260 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 512,66 R$ 139,53 R$ 61,81 R$ 77,72 

00293 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00322 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 139,53 R$ 61,81 R$ 77,72 

01291 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00326 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

08/10/2007 R$ 0,01 R$ 223,53 R$ 98,98 R$ 124,55 

00389 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01283 
Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00399 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "i" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00401 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01267 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00403 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00411 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00419 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01266 Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00427 Mesa de fórmica / 
metalon - 03 05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 



 

 

gavetas - em "l" 

00485 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
03 gavetas - em "l" 

28/05/2007 R$ 880,16 R$ 223,53 R$ 98,98 R$ 124,55 

00499 
Mesa de 
fórmica/metalon -  
03 gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01324 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00507 
Mesa de fórmica 
/metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00516 
Mesa de fórmica-
metalon - 03 
gaveteiro - em "l" 

05/09/2006 R$ 609,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00562 
Mesa de fórmica / 
metalon -  02 
gavetas 

05/09/2006 R$ 347,00 R$ 72,00 R$ 31,86 R$ 40,14 

00563 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 609,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00578 
Mesa de fórmica / 
metalon  - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01290 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00581 
Mesa de fórmica / 
metalon  - 03  
gavetas - em 'l' 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01287 Suporte de fórmica 
- para monitor  

30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00589 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01309 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00597 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
03 gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

01286 
Suporte de fórmica 
- para monitor  30/12/2009 R$ 254,10 R$ 71,94 R$ 31,85 R$ 40,09 

00604 
Mesa de fórmica/ 
metalon - 03 
gavetas -em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00613 
Mesa de fórmica/ 
metalon -  03 
gavetas - em "l" 

05/09/2006 R$ 510,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 

00654 
Mesa de fórmica/ 
metalon - 03 
gavetas - em "l" 

28/05/2007 R$ 823,20 R$ 223,53 R$ 98,98 R$ 124,55 

00645 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavates - em "l" 

28/05/2007 R$ 880,16 R$ 223,53 R$ 98,98 R$ 124,55 

01292 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

00651 
Mesa de fórmica / 
metalon - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 512,66 R$ 139,53 R$ 61,81 R$ 77,72 

00658 Mesa de fórmica / 05/09/2006 R$ 609,00 R$ 191,60 R$ 84,84 R$ 106,76 



 

 

metalon -  03 
gavetas - em "l" 

01310 Suporte de fórmica 
- para monitor 30/12/2009 R$ 254,10 R$ 38,99 R$ 17,21 R$ 21,78 

01994 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
03 gavetas - em "l" 

27/06/2014 R$ 773,14 R$ 298,67 R$ 132,16 R$ 166,51 

00567 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00579 
Gaveteiro fixo de 
fórmica -  03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00585 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00590 
Gaveteiro fixo de 
fórmica  - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00601 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00605 
Gaveteiro Fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00614 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00620 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00627 
Gaveteiro fixo de 
fórmica -  03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00638 
Gaveteiro fixo de 
fórmica -  03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00652 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas  

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00655 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00659 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00676 
Gaveteiro Fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00273 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00275 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 119,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00277 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00279 Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 



 

 

gavetas 

00281 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00283 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 48,30 R$ 5,37 

00286 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00292 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 878,33 R$ 223,53 R$ 98,98 R$ 124,55 

00302 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00390 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00400 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00404 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00412 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00420 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00428 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 129,15 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00490 
Gaveteiro fixo 
fórmica - 03 
gavetas 

28/05/2007 R$ 330,75 R$ 53,67 R$ 23,70 R$ 29,97 

00500 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00508 
Gaveteiro fixo de 
fórmica -  03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00517 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas  

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00525 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

00537 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 03 
gavetas 

05/09/2006 R$ 197,00 R$ 46,00 R$ 20,46 R$ 25,54 

 
VALOR TOTAL – R$ 4.894,46 
 
 
LOTE XLII – MESA DE FORMICA COM 2 GAVETAS 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 



 

 

Descrição: 

Mesa de fórmica, com de 25mm de espessura, em aglomerado de baixa pressão, medindo 1200mm x 
600mm x 740mm, dentro das normas ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e de 
ergonomia. Revestimento melamínico de baixa pressão, na cor cinza cristal; borda frontal em com 
perfil de PVC extrudado de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt; bordas laterais e 
posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt, ambos na mesma cor do melamínico. Altura 
de 740mm do piso, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. 
Tampo com um orifício de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal 
tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço em aglomerado de baixa pressão, com de 18mm de espessura 
e revestimento melamínico com bordas retas, com altura de 310mm, perfil 1mm de espessura colado 
pelo sistema hot melt, com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix  A sustentação do 
tampo é feita por estrutura em aço constituída de base em chapa de aço 1020 repuxado em cunha 
com no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o uso de ponteiras plásticas ou similares com 
comprimento de 720mm e 70mm de largura. Sapata plástica reguladora de nível em polipropileno 
injetado de alto impacto. Interligado através de dois tubos verticais paralelos de seção oblongo 
medindo 70x50mm com 1,5mm de espessura, aço 1020 o dois tubos formam uma coluna estrutural 
medindo 260mm com calha vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com 
fechamento em chapa de aço com 0,9mm de espessura e sistema de encaixe com saque frontal. 
Travessa superior em forma de U com as extremidades Chapa de fixação ao tampo na parte superior 
soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa 
de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Calha estrutural interligando a estrutura 
lateral até o pé de canto dobrado em formato de U parafusada a estrutura através de parafuso M6. 
Todas as partes metálicas recebem tratamento anticorrosão e pintado através do sistema eletrostático 
epóxi a pó e curadas em estufa na cor cinza.                                                                                                                              
para mesas com corpo e frente com 18mm de espessura, gaveta removível com 123mm de altura 
interna com corpo em chapa de aço, fundo em aço dotada com corrediças metálicas com roldanas de 
nylon, esbarros de início e final de curso, fechadura frontal cromada com chave e sua respectiva copia 
com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar 
ao móvel caso não seja retirada, afim de minimizar choques acidentais ao usuário, sistema de tranca 
simultânea e puxadores de alça em aço do tipo reale Steel. Acabamento das partes metálicas com 
pintura em epóxi a pó, curada em estufa, após tratamento anti-corrosão. Frente das gavetas em 
aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com bordas perfil de 1mm de espessura 
colado pelo sistema hot melt no mesmo acabamento da mesa.  
 

02003 
Gaveteiro fixo de 
fórmica - 02 
gavetas 

27/06/2014 R$ 281,74 R$ 74,67 R$ 33,04 R$ 41,63 

02005  Mesa 27/06/2014 R$ 445,54 R$ 260,40 R$ 115,17 R$ 145,23 
 
VALOR TOTAL – R$ 186,86 

 
 
LOTE XLIII – MESA ANGULAR 

 
CÓDIGO IMOB/INTAGÍVEL DT/AQUISIÇÃO VLR. AQUISIÇÃO V LR. ATUAL VLR. DEPR. VLR. LÍQUIDO 

Descrição: 

Mesa de trabalho Linear com tampo em aglomerado de baixa pressão com revestimento em laminado 
melamínico de 25mm de espessura, na cor argila, com borda frontal com perfil de PVC de 3mm de 
espessura colado pelo sistema hot melt. Fixação à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas 
metálicas em zamak. Tampo com um furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampa 
com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, com 
bordas perfil de PVC de 1mm de espessura colado pelo sistema hot melt medindo 350mm de altura 
com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix e calha de fiação fixada entre o tampo e o 
painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e 
telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a possibilidade de fixar 
acessórios para fixação de tomadas. Estrutura lateral através de dois tubos verticais paralelos de 
seção quadrada 40x40mm chapa 16 com 1,5mm de espessura, aço 1020 com calha para passagem 
de fiação, elétrica, lógica e telefonia, fechamento em chapa 20 com 0,9mm de espessura, aço ASTM-
A36 e sistema de encaixe com saque frontal em ambos os lados, base em tubo oblongo 58x20mm 
chapa 16, aço 1020 e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto com 
parafuso 3/8''x1'', ponteira de acabamento em polipropileno injetado de alto impacto arredondadas, 
travessa superior em forma de U com as extremidades arredondadas a 90º em chapa 16, aço 1020, 



 

 

peças montadas com solda MIG. Todas as partes em aço com tratamento antiferrugem e pintura 
eletrostática epoxi pó. Todo aglomerado na cor argila e partes metálicas na cor cinza. 
 

00007 
Mesa de 
fórmica/metalon - 
02 Gavetas 

05/09/2006 R$ 237,14 R$ 72,00 R$ 31,86 R$ 40,14 

 
VALOR TOTAL – R$ 40,14 

 
 

 
ANEXO II 

 
TERMO DE ARREMATAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/20 21 

 
LEILÃO N.º 01/2021 

 
 
DADOS DO LOTE ARREMATADO:  
 
Venda de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, respectivamente, de 
propriedade do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRF/MG, no 
estado de conservação em que se encontram.  
 
VALOR DO LOTE ARREMATADO: R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX )  
 
DADOS DO ARREMATANTE (Pessoa Física ou Jurídica):  
 
Nome:_______________________________________________________________ 
CPF/CNPJ:___________________________________________________________ 
RG/INSC.EST.________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________  
Bairro:_______________________________ 
Cidade:_______________________________Estado:_____________ 
CEP:___________________ Tel. Com.: (___)________________ Tel. Cel.: 
(___)_____________________ Tel. Res. (___)____________________ E-mail: 
____________________________________________________________  
 
DADOS BANCÁRIOS CRF/MG:  
 
Caixa Econômica Federal: Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CNPJ: 
17.203.837.0001/30. 
 
Agência:0094  
Op:003  
Conta:500447-8  
 

 
Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2021. 

 
 



 

 

 
______________________            ______________________  
      Presidente CRF/MG                                          Arrematante 
 
 

 
 

ANEXO III 
 
 

LEILÃO N.º 01/2021 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA 
 
 

Atestamos que nesta data a empresa identificada fez-se representar na ex-sede do 
CRF/MG, situada na Rua Sergipe 28 – Bairro: Funcionários – CEP: 30.130-170 – Belo 
Horizonte/MG, vistoriando todos os bens móveis de escritório de seu interesse na 
arrematação, conforme Leilão 01/2021, e que os bens se encontram em estado de 
conservação e nas condições de funcionamento, sem garantia, não sendo possíveis 
reclamações posteriores. 
 
DADOS DA PROPONENTE LICITANTE 
 
Razão Social/CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO VISTORIANTE 
 
Nome Completo: 
Identidade: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO – CRF/MG 
 
Nome Completo: 
Identidade: 
Registro Funcional: 
 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ________________________ de 2021. 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Vistoriante 

 



 

 

 
 

_______________________________________________________ 
Funcionário – CRF/MG 

 
 
 

ANEXO IV 
 
 

LEILÃO N.º 01/2021 
 
 

TERMO DE ENTREGA  
 
 

Declaro para os devidos fins de direito que Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Brasileiro, inscrito com o CPF sob o n° xxxxxxx, portador do RG sob o n°. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx – 

Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP. xxxxxxxxxxxxx, recebo neste momento 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, em perfeito estado de conservação, 

conforme o Edital de Licitação – Leilão n° 001/2021 – Processo  Licitatório n° 

030/2021.  

Confirmo ter efetuado os depósitos na conta corrente do CRFMG do total de 

100% dos bens, aos quais estão sendo me entregues. 

Sem nada a reclamar e/ou questionar, assim dou plena e irretratável quitação 

ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, inscrito com o CNPJ 

sob o n° 17.203.837/0001-30, com sede a Rua Rodrigues Caldas, 493 – Santo 

Agostinho – Belo Horizonte – MG – CEP. 30.190-120. 

 

Belo Horizonte, __________________________de 2021. 

 

 

_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 


