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LOTE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO VALOR ARREMATADO DIFERENÇA

TABELA 2 - BENS DA REITORIA

1

Equipamento  de  laborat ó rio,  aparelhos 
telefônicos, cafeteira, calculadoras, suporte 
para  cpu  em  a ç o,  divis ó rio  met á lica, 
aparelhos de medição, equip. med. odont., 
labor e hosp..

200,00 500,00 300,00 

2 Cadeiras fixa e giratória estofadas, cadeiras 100,00 100,00 0,00 
3 Mesas  de  escrit ó rio,  mesas  para 

microcomputador
50,00 50,00 0,00 

4
Ar  condicionados,  televisores,  ventiladores, 
projetor multimídia. 200,00 600,00 400,00 

5

Materiais e equip. de informática: DVRs 16 
canais  INTELBRAS,  estabilizadores, 
nobreaks,  fontes  alimentadora, 
fragmentadora  de  papel,  projetor 
multim ídia,  impressoras,  CPUs,  notebooks, 
teclados,  mauses,  switch  dual  24  portas, 
monitores.  Aparelhos  de  som:  multi  play 
CD  player  PIONEER,  micro  system  SHARP, 
mini system TOSHIBA

450,00 1000,00 1100,00 2350,00 650,00 

TABELA 3 - BENS DO CAMPUS ARACAJU



1 Estantes, arquivos, armários e maletas em 
aço

200,00 600,00 400,00 

2 Estantes,  arquivos, Bureaux em aço, mesa 
em aço 100,00 800,00 700,00 

3 Bureaux  e  mesas  em  madeira,  tampo  de 
mesa em madeira

 70,00 200,00 130,00 
4 Diversos televisores 100,00 1100,00 1000,00 
5 Pneus, baterias, faróis e peças p/ veículos. 400,00 1800,00 1400,00 

6 Cadeiras  fixa  e  girat ó ria  estofadas, 
cadeiras, sofás, lixeiras 70,00 200,00 130,00 

Eletrônicos: motores elétricos,  aspiradores 
de  p ó ,  cafeteira,  liquidificadores,  estufas, 
materiais  para  eletricidade,  extintores, 
rádios transmissores, aparelhos telefônicos, 
calculadoras, equipamento para laboratório.7

200,00 1100,00 900,00 

8

Sucata  ferrosa:  cadeiras,  carteiras 
escolares, estrutura em aço, armários e pés 
de mesas em alumínio, pés de mesa, folha 
de zinco

500,00 1150,00 650,00 

9 Diversos  ar  condicionados,  lumin á rias 
metálicas 350,00 4300,00 3950,00 

10 Piano FRITZ BOBBERT, Pianofatura Paulista 
S/A n. 39450 700,00 700,00 0,00 

11 Ar condicionados, bebedouros, geladeiras e 
fogões. 350,00 1700,00 1350,00 

12 Planchetas para desenho 70,00 100,00 30,00 

13 Ventiladores. 70,00 750,00 680,00 
14 Bebedouros, conexões em PVC 200,00 500,00 300,00 

15

Canteiro  de  obras:  Telha  Eternit,  telha  de 
zinco,  compensado/madeirite, 
madeiramento,  folhas  de  zinco,  condu í tes, 
canaletas  pl á sticas  e  met á licas,  bancadas 
em madeira



15

Canteiro  de  obras:  Telha  Eternit,  telha  de 
zinco,  compensado/madeirite, 
madeiramento,  folhas  de  zinco,  condu í tes, 
canaletas  pl á sticas  e  met á licas,  bancadas 
em madeira

200,00 2200,00 2000,00 

16 Postes de concreto 50,00 4350,00 4300,00 

17 Transformador  de  tens ã o  –  Campus  S ã o 
Cristóvão 300,00 2500,00 2200,00 

18

Materiais  e  equip.  de  inform á tica:  CPUs, 
impressoras,  toner,  monitores,  teclados, 
mauses,  televisor,  projetor  multim í dia, 
caixas  de  som  par  cpu,  estabilizadores, 
notebook,  DVR  16  canais  INTELBRAS, 
servidores.

1000,00 4860,00 12000,00 36050,00 11000,00 
TABELA 4 - BENS DO CAMPUS ESTÂNCIA

1

Bebedouros,  micro-ondas,  aparelhos 
telef ô nicos,  copiadora  Xerox,  m á quina  de 
fazer  crach á  funcional,  estabilizadores, 
switter, CPUs, impressoras, monitores,

300,00 400,00 100,00 

2

Pranchetas  escolares  de  desenhos,  p é s  de 
ferro  de  pranchetas,  cadeiras  estofada, 
estante  em  madeiras,  mesa  de  t ê nis, 
prateleiras  em  a ç o,   tampo  de  mesa 
redonda  em  madeira,  sof á s,  fog ã o 
industrial, compressores, ventiladores

300,00 600,00 900,00 1300,00 600,00 
TABELA 5 - BENS DO CAMPUS ITABAIANA

1

Bebedouros,  ventiladores,  estandes  em 
alumínio, portas divisoras em compensado, 
CPUs,  impressoras,  estabilizadores, 
monitores, aparelhos telefônicos, base para 
CPU, teclados, scanner

300,00 300,00 1200,00 1200,00 900,00 
TABELA 6 - BENS DO CAMPUS LAGARTO



Maquina  de  solda,  furadeira  SCHULZ  de 
bancada,  mosa,  compressor,  esmeril 
industrial  ASTON,  serra  el é trica  industrial, 
serra policorte FERRACORTE.

1 1.000,00 2.800,00 1800,00 
2  Torno mecânico MULTIPLIC35 ROMI 35 3.000,00 15.200,00 12200,00 

Diversas  cadeiras  e  carteiras  escolares,  ar 
condicionados,  mesas  pranchetas,  forros 
em PVC, luminárias em alumínio, telhas de 
zinco,  Tuneis,  extintores,  ventiladores, 
longarinas,  armários  e  arquivos  em aço  e 
madeiras,  bebedouros,  calhas,  plaquetas 
em alumínio, televisão, mesa de som, cabo 
de força, toners,  câmera digital,  teodolito, 
cadeira odontológica, osciloscópio e outros 
acessórios, aparelhos telefônico.

0,00 

0,00 
3 0,00 

0,00 
0,00 

400,00 8.100,00 7700,00 

4

Equipamentos  eletr ô nicos:  CPU,  monitor, 
impressora, estabilizador, teclados, notibok, 
nobrek,  projetor,  mouse,  aparelhos 
telef ô nico,  maquina  de  carregar  cartucho, 
televis ã o,  mesa  de  som,  cabo  de  for ç a, 
toner,  c â mera  digital,  teodolito,  cadeira 
odontol ó gica,  oxiloscopio  e  outros 
acessórios

0,00 

1.000,00 6.200,00 5200,00 

5 Autom ó vel  VW  Quantum  CL  1.8,  1996, 
KGF-5604 - SUCATA. 600,00 800,00 200,00 

6 Automóvel VW Paraty CL, 95/96, HZK-5966 
- SUCATA. 500,00 500,00 0,00 

7 Automóvel GM Monza GL, 1995, HZK-6191 
- SUCATA. 800,00 7300,00 950,00 34.550,00 150,00 

TABELA 7 - BENS DO CAMPUS PROPRIÁ



1

Bebedouros,  longarinas,  televisor,  ar 
condicionados,  cafeteira,  geladeira, 
persianas,  cadeiras  estofadas  girat ó ria  e 
fixa, cadeiras, aparelho telefônico, máquina 
calculadora,  aparelhos  celular,  rel ó gio  de 
ponto, aspirador de pó, púlpito em acrílico, 
ventiladores. 300,00 300,00 500,00 500,00 200,00 

TABELA 8 - BENS DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO

1

Cadeiras  e  carteiras  escolares,  longarinas 
de 03 lugares, cadeiras giratórias, cadeiras 
de  ferro,  mesas  de  ferro,  mesas  de 
madeira, mesas de refeitório, bureaux com 
duas gavetas.

300,00 500,00 200,00 

2 CPUS,  monitores  LCD,  monitores  de  LOC, 
impressoras,  aparelhos  telef ô nicos, 350,00 700,00 350,00 

3
M á quinas  de  lavar  roupa,  bebedouros, 
geladeiras,  extintor,  micro  ondas  e 
ventiladores, liquidificador 300,00 750,00 450,00 

Bebedouro  Industrial,  carros  de  m ã o, 
fichários de aço, armários de duas portas, 
ar  condicionados,  condensadoras,  bureaux, 
balan ç as,  estufa,  forno  industrial,  freezer, 
lixadeira  BOSCH,  serra  circular  AWT,  serra 

4
500,00 4000,00 3500,00 

5

Equipamentos  de  galinheiro,  gaiolas  de 
ferro, folha de zinco, caixa em zinco, fogão, 
mangueiras  para  galinheiro,  conex õ es  em 
pvc

300,00 350,00 50,00 

Postes com luminárias, cabo de alta tensão, 
fios,  diversos  equipamento  de  galinheiro, 
caneleta  de  alta  tens ã o,  refletor,  folha  de 
zinco,  peda ç o  pequeno  de  estrutura 
met á lica,  banquinho  em  madeira, 
ventiladores,  bombas  submersas,  motores 
elétricos

6

500,00 3000,00 2500,00 



7
CPUs,  impressoras,  aparelho  de  fax, 
aparelhos  telef ô nico,  teclados,  monitores, 
relógio de ponto, estabilizadores, cabos. 300,00 350,00 50,00 

8 Carteiras escolares. 200,00 500,00 300,00 

9
Cadeiras  fixa  e  girat ó rias  estofadas, 
carteiras  e  cadeira  escolares,  cadeira  em 
palhinha

150,00 150,00 0,00 

10

Fog õ es,  tanquinhos  de  lavar  roupas, 
geladeiras, balança, cafeteira, aspirador de 
p ó ,  ar  condicionados,  condensadora, 
bebedouros,  maquina  de  datilografia, 
ventiladores,  caixa  pl á stica  verde, 
aparelhos  de  fax,  aparelho  de  som, 
televisores,  extintores,  estabilizador,  CPU, 
monitor,  impressoras,  mause,  conjunto  de 
aferição arterial.

300,00 1200,00 900,00 

11
Bureaux em madeira, mesas, sofás, balcão 
em madeira,  Armário em aço,  arquivo em 
aço, expositor em alumínio 150,00 150,00 0,00 

12 Blocos de isopor. 100,00 100,00 0,00 

13

Aferidor  de  glicemia,  peneira  met á lica, 
inalador,  aferidor  de  press ã o  arterial, 
biombo,  aparelho  telef ô nico,  arm á rio  de 
cozinha em aço, balança metálica, carteira 
e  cadeira  escolar,  bureaux,  prateleiras 
met á licas,  arquivo  deslizante  desmontado 
em aço.

200,00 900,00 700,00 

14
Longarinas  de  3  lugares  na  cor  corvin 
vermelho,  cadeiras  fixa  e  girat ó ria 
estofadas

500,00 600,00 100,00 

15
Transformador  de alta tensão, roçadeira e 
tanques de ferro, panela industrial em aço, 
pedaços de portão de ferro.

   

1000,00 4300,00 3300,00 

16 Postes em concreto 200,00 5350,00 800,00 18350,00 600,00 
TABELA 9 - BENS DO CAMPUS S.C.POLO CRISTINÁPOLIS



1 CPUs,  teclados,  estabilizadores,  mouses, 
switer e monitores.

200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 

TABELA 10 - BENS DO CAMPUS TOBIAS BARRETO

1
Pneus,  televisores,  balan ç a  eletr ô nica, 
poltronas,  cabos,  carrinho  de  limpeza  em 
polipropileno. 200,00 200,00 500,00 500,00 300,00 

VALOR TOTAL 20110,00 20110,00 95200,00 95200,00 75020,00 




