
 

  
 

 
EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 153/2020 
 

 
   
 O VICE PREFEITO DE LAGOA VERMELHA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE 
PREFEITO MUNICIPAL, Sr. Clóvis Carvalho Neckel, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, 
legislações posteriores e demais normas que regem a espécie, TORNA PÚBLICO o Processo 
de Licitação instaurado no Município de Lagoa Vermelha/RS, na modalidade LEILÃO, do tipo 
MAIOR LANCE que será realizado às 10 horas do dia 26 de outubro de 2020, nas 
dependências da Casa da Cultura Athos Branco, sita na Rua André da Rocha, 650, Centro, 
no Município de Lagoa Vermelha, para venda de bens móveis inservíveis de propriedade 
do município e, às 14 horas do dia 26 de outubro de 2020, nas dependências da Casa da 
Cultura Athos Branco, sita na Rua André da Rocha, 650, Centro, no Município de Lagoa 
Vermelha, para venda de bens doados pela Receita Federal á Prefeitura Municipal de 
Lagoa Vermelha . 
  
 
1. OBJETO  
 
O Município de Lagoa Vermelha leiloará os bens móveis inservíveis de propriedade do 
município (lotes 01 a 20) e bens doados pela Receita Federal à Prefeitura Municipal de Lagoa 
Vermelha (lotes 21 a 146), nas condições em que se encontram, não sendo responsável por 
qualquer vício ou dano neles existentes, não havendo nenhuma garantia quanto ao seu 
funcionamento. 
 
1.1 - A formulação da proposta significa a aceitação dos termos deste edital e dos termos de 
toda a publicidade realizada para veicular a realização do Leilão, bem como que o licitante 
efetivou avaliação técnica completa do bem e esta ciente das condições do mesmo, sob 
todos os aspectos. 
 
 
2. VERIFICAÇÃO DO BEM E RESPONSABILIDADE SOBRE VÍCIOS 
 
2.1 – Lotes (01 a 20) 
 
2.1.1 - Os bens móveis, objeto do Leilão, estarão expostos para visitação pública e vistoria 
técnica no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha/RS, 
localizado na Rua Rui Ramos, s/nº, Bairro São Sebastião, no horário das 08:00h às 
11:30h e das 13:30h às 17:00h, do dia 13 de outubro de 2020 até o dia 26 de outubro de 
2020. Maiores informações na Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, pessoalmente no 
horário de expediente referido neste item ou através do telefone: (54) 3358-9104, ou, então, 
com o Leiloeiro Oficial Leandro Ferronato, pelo telefone (54) 3313-6708, (54) 99981-2972 ou, 
pessoalmente, na Av. Brasil Leste, 1815, Bairro Petrópolis em Passo Fundo/RS ou, ainda, no 



 

  
 

site “www.ferronatoleiloes.com.br”, ou por solicitação através de e-mail no endereço 
“leandro@annex.com.br”. 
 
2.1.2 - Os veículos que estão sendo leiloados e que são oriundos de doação da Receita 
Federal, (lote 18), não possuem documento de propriedade, sendo responsabilidade 
exclusiva do arrematante todos os atos e procedimentos quanto ao destino dado aos 
veículos. Os veículos serão vendidos como sucata, sendo proibido transitar e comercializar 
suas peças e só poderão ser usados para desmanche, (prensados), pois não possuem 
certificado de baixa. 
 
2.1.3 – Até a data do Leilão o Município colocará, à disposição dos interessados, a 
documentação relativa à propriedade e ao cumprimento das obrigações geradas em razão 
dela, necessários ao trânsito do veículo, como certificado de registro, autorização para 
transferência e comprovantes de pagamento de IPVA, seguro obrigatório e outras taxas, 
ficando a cargo do arrematante o pagamento do que vencer após a arrematação. 
 
2.2 – Lote (21 a 146)  
 
2.2.1 - Os bens móveis, objeto do Leilão, não estarão expostos para visitação pública e 
vistoria técnica, a visualização se dará através de fotos no site do Leiloeiro. As fotos são 
meramente ilustrativas. Maiores informações na Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, 
pessoalmente no horário de expediente referido neste item ou através do fone: (54) 3358-
9104, ou, então, com o Leiloeiro Oficial Leandro Ferronato, pelo fone (54) 3313-6708 (54) 
99981-2972 ou, pessoalmente, na Av. Brasil Leste, 1815, Bairro Petrópolis em Passo 
Fundo/RS ou no site “www.ferronatoleiloes.com.br” ou por solicitação através de e-mail no 
endereço “leandro@annex.com.br”.     
 
2.2.2 – O Município leiloará os bens nas condições em que se encontram, não sendo 
responsável por qualquer vício ou defecção neles existentes, não havendo nenhuma garantia 
quanto ao seu funcionamento. 
 
 
3 – O LEILÃO, AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E O PAGAMENTO  

 
3.1 – Os interessados em participar do Leilão na forma online deverão efetuar o cadastro 
antecipadamente à realização do mesmo, realizar cadastro junto ao site do Leiloeiro 
www.ferronatoleiloes.com.br, enviar os documentos solicitados no site e demais condições 
nos termos de uso de acesso ao sistema online, não podendo posteriormente, sob qualquer 
hipótese, alegar desconhecimento. Os interessados poderão dar lances, no dia e hora 
marcados para a realização do leilão ou antecipadamente pela internet, por intermédio do site 
www.ferronatoleiloes.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes 
presentes no leilão. Os lances captados durante o leilão presencial serão inseridos no 
sistema do Leiloeiro simultaneamente para o conhecimento de todos os participantes. Os 
arrematantes via internet deverão observar a hora prevista para o início dos pregões. Os 
lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da 
emissão pelo arrematante. Assim, diante de diferentes velocidades em transmissões de 
dados via internet, dependentes de uma série de fatores, como perda de pacote de dados, 
delay, lags, freezes e outros problemas de conexão, o Leiloeiro e o Comitente não se 



 

  
 

responsabilizam por lances ofertados que sejam recebidos em atraso, com problema e ou 
que por algum motivo o sistema falhe em capturar. Caso haja uma queda do sinal da internet 
na cidade ou região, o leilão terá prosseguimento somente com o público presencial. 
 
3.2 –Dos Bens descritos nos lotes (21 a 146): 
 
3.2.1 - Só poderão ser vendidos para pessoa física, sendo vedada a participação de pessoa 
jurídica. Não poderão participar do presente processo licitatório as pessoas vinculadas aos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de Lagoa Vermelha, inclusive das 
Administrações Indireta, bem como seus parentes afins. 
 
3.2.2. – O lance visando à arrematação dos objetos deste Leilão serão oferecidos 
verbalmente ou através de gestos pelos interessados durante a sessão especialmente para 
este fim, na data, hora e local estabelecidos neste Edital e via Internet, através do sistema 
Online mediante cadastro no site do Leiloeiro. O pagamento se dará em moeda corrente 
nacional (real). 
 
3.3 – Dos bens descritos nos Lotes (01 a 20): 
 
3.3.1 – Não poderão participar do presente processo licitatório as pessoas vinculadas aos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de Lagoa Vermelha, inclusive das 
Administrações Indireta, bem como seus parentes afins. 
 
3.3.2 – O lance visando à arrematação dos objetos deste Leilão serão oferecidos verbalmente 
ou através de gestos pelos interessados durante a sessão especialmente para este fim, na 
data, hora e local estabelecidos neste Edital e via Internet, através do sistema Online 
mediante cadastro no site do Leiloeiro.O pagamento se dará em moeda corrente nacional 
(real). 
 
3.3.3 - O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua 
propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do 
veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97. 
 
3.3.4 - Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o 
veículo como pertencente à Prefeitura de Lagoa Vermelha, após a concretização da 
alienação. 
 
3.3.5 - A transferência da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo, 
correrão à conta do respectivo arrematante. 
 
3.4 – DO PAGAMENTO : 
 
3.4.1 - O pagamento dos bens arrematados será à vista e só serão considerados os lances 
de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída ao bem, não sendo considerados válidos 
os demais. Será vencedor quem ofertar a proposta mais vantajosa (maior lance). Antes de 
declarar vencedor o participante do maior lance oferecido, o Leiloeiro contará 
compassadamente até três, a fim de constatar a inexistência de outra oferta. 
 



 

  
 

3.5 – O arrematante pagará à vista, em TED, Depósito Bancário, Cheque ou Dinheiro, no ato 
do leilão, o valor total do(s) bem(ns) que arrematar. O bem que for pago em cheque será 
liberado somente após a compensação do mesmo; o que for pago em TED ou dinheiro será 
liberado na hora. O Prazo máximo para pagamento é de 24 horas após a data e horário do 
Leilão, para os arrematantes do sistema Online. 
 
Dados da Prefeitura para Depósito ou TED: 
 
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 
CNPJ nº: 87.613.626/0001-51 
Banco: Banrisul  
Agência: 0260 
Conta: 04.853098.0-1 
Banco: 041 
 
Dados do Leiloeiro para Depósito ou TED: 
 
Leandro Ferronato 
CPF:  486.066.340-34 
Banco Bradesco 
Agência: 3153 
Conta: 228.600-9  
Banco: 237 
 
3.6 – Em caso de desistência do arrematante em relação à aquisição feita, assim 
considerada, também a devolução de cheque representativo do pagamento, sem justo 
motivo, o mesmo incidirá em multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do bem 
arrematado, em favor do Município de Lagoa Vermelha, além do dever de efetuar o 
pagamento da comissão do Leiloeiro. Tendo havido pagamento de parte em dinheiro, poderá 
haver a retenção do valor, até o limite das obrigações do arrematante, geradas pela 
desistência do arrematante Não assiste ao arrematante o direito de desistência. O 
arrematante estará sujeito às penalidades indicadas no art. 87, incisos III e IV da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores. Ainda, aos arrematantes faltosos serão aplicadas as penalidades da 
lei, que prevê, em caso de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o 
mesmo, além da perda da comissão do leiloeiro, bem como do sinal, conforme o Art. 39 do 
Decreto 21.981/32, bem como o cancelamento do cadastro no sistema Online, impedindo o 
arrematante de participar de leilões futuros.  
 
3.7 – O Leilão Público lançado por este Edital será realizado pelo Leiloeiro Público Oficial 
Leandro Ferronato, matriculado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 
127/96, nos termos do contrato firmado, ao qual o arrematante deverá pagar comissão de 
10% (dez por cento) sobre o valor do(s) bem(ns) adquirido(s). 
 
 
4. TRADIÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 – DOS LOTES (21 A 146) 
 



 

  
 

4.1.1 - O bem será entregue ao arrematante no ato da integralização do pagamento ao 
Município e da comissão do Leiloeiro. A Ata referente ao leilão será encaminhada via correio, 
posteriormente dentro de um prazo de 10 dias, ressalvado à Administração o direito à prévia 
compensação de cheques dados em pagamento, e só após tal fato, efetuar a tradição do 
objeto. 
 
4.1.2 – O prazo máximo para a retirada do bem arrematado é de 10 (dez) dias úteis a contar 
da data em que o pagamento se completar. Transcorrido o prazo de retirada sem que ela 
tenha ocorrido, o Município de Lagoa vermelha ficará eximido de toda e qualquer 
responsabilidade pela perda total ou parcial e/ou avaria que venha a ocorrer no bem 
arrematado e não retirado no prazo estabelecido. Não ocorrendo a retirada do bem no prazo 
estabelecido, o arrematante será considerado desistente, não sendo necessária notificação 
judicial ou extrajudicial por parte da Prefeitura, perdendo assim o direito aos os bens  
arrematados, os quais irão fazer parte novamente do Patrimônio da Prefeitura, e poderão ser 
leiloados em um novo leilão. 
 
4.1.3 – A remoção dos bens arrematados, será de responsabilidade do arrematante, como 
serviço de mão-de-obra e equipamentos necessários para carregamento dos mesmos, não 
cabendo a Prefeitura e ao leiloeiro nenhuma obrigação e responsabilidade, na execução dos 
mesmos. A retirada dos bens se dará a partir do dia 27/10/2020, das 8:30h até 11:30h e das 
13:30h até 17:00h. 
 
4.1.4 – Ocorrendo perda total ou parcial do bem arrematado, no interregno de tempo entre a 
data do arremate e da retirada do bem arrematado, quando ainda não houver o direito de 
retirada do bem adquirido, que impeça a entrega do mesmo, quando exigível, por culpa do 
Município, ou mesmo sem culpa, se lhe couber o risco, na forma do Código Civil, o negócio 
se resolverá mediante a restituição do valor pago, atualizado pela variação do IGPM-FGV, no 
período que mediar entre a arrematação e a restituição. 
 
4.1.5 – Na hipótese de o arrematante estar enquadrado como contribuinte do imposto 
estadual (ICMS), deverá o mesmo emitir Nota Fiscal de entrada para permitir o trânsito legal 
do bem arrematado, do local do Leilão até seu estabelecimento. Será da responsabilidade do 
arrematante o pagamento de guia, bem como toda documentação necessária, caso for 
transportar o bem de um Estado para outro. 
 
4.2 – DOS LOTES (01 A 20) 
 
4.2.1 – O bem será entregue ao arrematante no ato da integralização do pagamento ao 
Município e da comissão do Leiloeiro. A Ata e o DUT referente ao leilão serão encaminhados 
via correio, posteriormente dentro de um prazo de 10 dias, juntamente com os documentos 
legais mencionados no item 2.3 deste Edital, ressalvado à Administração o direito à prévia 
compensação de cheques dados em pagamento, e só após tal fato, efetuar a tradição do 
objeto.  
 
4.2.2 – O prazo máximo para a retirada do bem arrematado é de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da data em que o pagamento se completar. Transcorrido o prazo de retirada sem que ela 
tenha ocorrido, o Município de Lagoa vermelha ficará eximido de toda e qualquer 
responsabilidade pela perda total ou parcial e/ou avaria que venha a ocorrer no bem 



 

  
 

arrematado e não retirado no prazo estabelecido. Não ocorrendo a retirada do bem no prazo 
estabelecido, o arrematante será considerado desistente, não sendo necessária notificação 
judicial ou extrajudicial por parte da Prefeitura, perdendo assim o direito aos os bens  
arrematados, os quais irão fazer parte novamente do Patrimônio da Prefeitura, e poderão ser 
leiloados em um novo leilão. 
 
4.2.3 – A remoção dos bens arrematados, será de responsabilidade do arrematante, como 
serviço de mão-de-obra e equipamentos necessários para carregamento dos mesmos, não 
cabendo a Prefeitura e ao leiloeiro nenhuma  obrigação e responsabilidade, na execução dos 
mesmos.  
 
4.2.4 – Ocorrendo perda total ou parcial do bem arrematado, no interregno de tempo entre a 
data do arremate e da retirada do bem arrematado, quando ainda não houver o direito de 
retirada do bem adquirido, que impeça a entrega do mesmo, quando exigível, por culpa do 
Município, ou mesmo sem culpa, se lhe couber o risco, na forma do Código Civil, o negócio 
se resolverá mediante a restituição do valor pago, atualizado pela variação do IGPM-FGV, no 
período que mediar entre a arrematação e a restituição. 
 
4.2.5 – Na hipótese de o arrematante estar enquadrado como contribuinte do imposto 
estadual (ICMS), deverá o mesmo emitir Nota Fiscal de entrada para permitir o trânsito legal 
do bem arrematado, do local do Leilão até seu estabelecimento. Será da responsabilidade do 
arrematante o pagamento de guia, bem como toda documentação necessária, caso for 
transportar o bem de um Estado para outro. 
 
4.2.6 – No momento da retirada do bem, mesmo que não tenha sido transferido para o seu 
nome junto ao DETRAN, o arrematante assume a partir desta data, toda e qualquer 
responsabilidade civil e criminal por quaisquer danos materiais e pessoais causados a 
terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolvam o referido veículo ou 
máquina. 
 
 
5. O arrematante é obrigado a levar todo o lote, não lhe é permitido escolher os bens que 
desejar levar e abrir mão de outros. Em caso de descumprimento desta cláusula o 
arrematante é obrigado a pagar uma multa de R$ 100,00 (cem reais) à diária, até a retirada 
completa dos bens. O prazo máximo para retirada de todo o lote será até o dia 15 de outubro 
de 2020. 
 
 
6. De acordo com o art. 358 do Código Penal; “Todo aquele que impedir, perturbar, ou fraudar 
a arrematação; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio ilícito ou de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará incurso na pena de 
detenção de (02) meses a (01) ano, ou multa, além de pena a violência.” 
 
 
7. Em virtude da Pandemia do Coronavírus, é obrigatório o uso de máscaras para 
participação do Leilão, o arrematante deverá ficar afastado 2 (dois) metros dos  demais 
participantes e do Leiloeiro. No momento do pagamento e da confecção da Nota do Leiloeiro, 
será permitida somente uma pessoa por vez na sala destinada a este fim. 



 

  
 

 
 
8. Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Vermelha/RS para dirimir as questões oriundas da 
presente licitação. 
 
9. ANEXOS 
ANEXO I – Avaliação dos itens 01 a 20 
ANEXO II – Avaliação dos itens 21 a 146 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 2020. 
 

 
 

CLÓVIS CARVALHO NECKEL 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 

ANEXO I 

(LOTES 01 A 20) 

 

LOTE 01 ) Fiat/Palio Week ELX Flex, ano 08/09, alc/gas, cor prata, placas IOX-
4808, chassi nº 9BD17301M94230207. 
   Valor de avaliação: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). 
 
 
LOTE 2) Renault/Clio Aut 16 16VS, ano 06/07, alc/gas, cor vermelha, placas 
INJ-5869, chassi nº 93YLB8E057J781067. 
                Valor de avaliação: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). 
 
 
LOTE 3) Kia/Sorento EX2 2.4 G25 Imp., ano 11/12, gás, cor prata, placas ISN-
6927, chassi nº KNAKU811BC5238221. 
  
                  Valor de avaliação: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais). 
 
 
LOTE 4) Kia/K2500 LD Imp., ano 10/11, die., cor branca, placas IRG-6527, 
chassi nº KNCSJX73AB7511408, com 12 pneus novos Maxtrek e Cesto Aéreo 
marca IMAP Mod. LA9500S, capacidade 136Kg, ano 10, série 6986010.  



 

  
 

 Valor de avaliação: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). 
 
LOTE 5) Fiat/Ducato MC TCA Amb., ano 13/14, diesel, cor branca, placas IVG-
2807, chassi nº 93W245G34E2128204. 
Valor de avaliação: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
 
 
LOTE 6) M.Benz/L 1113, ano 75, diesel, cor amarela, placas ILH-2411, chassi 
nº 34404112271343.   
                     Valor de avaliação: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 
 
 
LOTE 7) Trator Massey Ferguson 235, ano 90, diesel, cor vermelha, chassi nº 
2149021232. 
                     Valor de avaliação: R$ 9.000,00 (Nove mil reais). 
 
LOTE 8) Triturador de Galhos Ecaanpi com motor Buffalo, 4 cilindros,  35 cv, ano 
16, cor laranja.                
                                    Valor de avaliação: R$ 7.000,00 (Sete mil reais). 
 
LOTE 9) Caçamba Papelaria Modessa Mod. 3339, ano 11, cor branca, série nº 
RSOE110225/B00630. 
        Valor de avaliação: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos 
reais). 
 
LOTE 10) Coletor Compactador de Lixo cap. 15m³, cor  branca. 
                                    Valor de avaliação: R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). 
 
LOTE 11) VW/17.220 caminhão basculante, ano 01, diesel, cor branca, placas 
MBX-5352, chassi nº 9BWYZVXMX1R104128.  
                  Valor de avaliação: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). 
 
LOTE 12) Iveco/Cityclass 70C17 ônibus, ano 13/14, diesel, cor amarela, placas 
IVF-2484, chassi nº 93ZL68C01E8455023. 
.   
                                    Valor de avaliação: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
 
LOTE 13) Fiat/Uno Mille Smart, ano 01, gas, cor branca, placas IJZ-4114, 
chassi nº 9BD15808814260530. 
                                    Valor de avaliação: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos 
reais). 



 

  
 

 
LOTE 14) VW/Gol 1.0 Special, ano 02, gas, branca, placas IKQ-2G13, chassi 
nº 9BWCA05Y12T163885. 
Valor de avaliação: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). 
 
LOTE 15) Escavadeira Hyundai R160 LC-7, com ar condicionado, ano 11, 
diesel, cor amarela, chassi nº HHIHN501JB0001362. 
                                     Valor de avaliação: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). 
 
LOTE 16) Detector de Metal Magnetec Modelo MAG XXI 600 HD ST.  
                                    Valor de avaliação: R$ 1.000,00 (Um mil reais). 
 
LOTE 17) Lote de Ferramentas: 01 Talha, 01 macaco  hidráulico jacaré, 01 
maçarico oxigênio, 01 macaco hidráulico girafa. 
.                                    Valor de avaliação: R$ 500,00 (Quinhentos reais). 
 
LOTE 18) Lote Sucatas de veículos: Fiat/Palio GVT-7087 ano 96; GM/Kadett 
Ipanema KFH-5575 ano 93 e GM/Monza ano 85.   
 
 Obs:. Sucata, proibido transitar e comercializar peças, somente para 
desmanche (prensar) e sem certificado de baixa. 
                                   Valor de avaliação: R$ 300,00 (Trezentos reais). 
 
LOTE 19) Lote de Sucatas de informática: CPUs, 67 Monitores, Teclados, 
07 Aparelhos de  TV, 01 Fax Sharp, Estabilizadores, impressoras e outros.   
                                   Valor de avaliação: R$ 700,00 (Setecentos reais). 
 
LOTE 20) Lote de sucatas diversas: Geladeira comercial 4 portas; 04 
aparelhos de Ar condicionado; Frigobar Cônsul; Lavadoura de  Roupa 
Brastemp; Cofre Residencial; diversas peças de oficina; 03 blocos de motores; 
classes; cadeiras; armários e aparelhos hospitalares. 
                                  Valor de avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
(LOTES 21 A 146) 

 
Veículos/Bens VALOR 

AVALIAÇÃO 

21 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Assadeira a gás S-Char-Broil, Jarra elétrica, 
Baton, Maquiagem diversos produtos, Aromatizante de 
ambiente, Desodorante,  
Lâmina de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, 
Manta, Calça Feminina. 

R$  
4.759,00 

22 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Aromatizante de ambiente, Desodorante,Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
3.859,00 



 

  
 

23 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Aromatizante de ambiente, Desodorante,Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
3.839,00 

24 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Aromatizante de ambiente, Desodorante,Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
3.839,00 

25 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Aromatizante de ambiente, Desodorante, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
3.839,00 

26 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Desodorante, Lâmina de Barbear, Tapetes, 
spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça Feminina 

R$  
2.035,00 

27 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Desodorante, Lâmina de Bar-bear, Tapetes, 
spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça Feminina 

R$  
2.035,00 

28 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Desodorante, Lâmina de Bar-bear, Tapetes, 
spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça Feminina 

R$  
2.035,00 

29 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Desodorante, Lâmina de Bar-bear, Tapetes, 
spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça Feminina 

R$  
2.035,00 

30 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Desodorante, Lâmina de Barbear, Tapetes, 
spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça Feminina 

R$  
2.025,00 

31 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Maquiagem diversos 
produtos, Desodorante, Lâmina de Barbear, Tapetes, 
spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça Feminina 

R$  
2.017,00 



 

  
 

32 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodorante, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

33 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

34 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

35 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

36 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

37 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

38 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

39 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 

40 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$2.001,00 

41 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Baton, Desodoran-te, Lâmina 
de Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, 
Calça Feminina 

R$  
2.001,00 



 

  
 

42 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
2.000,50 

43 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
2.000,50 

44 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
2.000,50  

45 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
2.000,50 

46 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
2.000,50 

47 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Bolsas, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
1.960,50 

48 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
1.760,50 

49 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
1.760,00 

50 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
1.760,00 

51 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Manta, Calça 
Feminina 

R$  
1.746,00 



 

  
 

52 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, Tapetes, spinner brinquedo, Man-ta, Calça 
Feminina 

R$  
1.746,00 

53 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, spinner brinquedo, Manta, Calça Feminina 

R$  
1.636,00 

54 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, spinner brinquedo, Manta  

R$  
1.606,00 

55 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, spinner brinquedo, Manta 

R$  
1.606,00 

56 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, spinner brinquedo, Manta 

R$  
1.606,00 

57 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, spinner brinquedo, Manta 

R$  1606,00 

58 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, spinner brinquedo, Manta 

R$  
1.606,00 

59 
Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Jarra elétrica, Desodorante, Lâmina de 
Barbear, spinner brinquedo, Manta 

R$  
1.574,50 

60 Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Desodorante, Lâmina de Barbear, Manta 

R$  
1.493,50 

61 Diversos Bens Doados Receita Federal: Meias,   
Guarda Chuva, Lâmina de Barbear, Manta 

R$  
1.229,00 



 

  
 

62 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cilios postiços, creme hidratante, tintura para cabelo, 
xampu, utensilio de porcelana artigo de decoração, prato, 
partes e peças de ventilador desmontado, mousse para 
cabelo, mala de viagem, chá verde, carregador de celular 
portátil, xicaras, lâmpada led, colher, bebê conforto, Cortina, 
Tênis, Barbeador descartável 
Molinete, sandálias crocs, Mochila, Calcinha,  
Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa masculina lã, calça 
feminina, moleton, sutiã, bustiê, 
colete feminino nylon, luva, blusa. 

R$  
3.201,00 

63 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cilios postiços, maquiagem hena sobrancelhas, 
tintura para cabelo, utensilio de porcelana artigo de 
decoração, prato, partes e peças de ventilador desmontado, 
mala de viagem, chá verde, Cortina, Tênis, Barbeador 
descartável, Molinete, sandálias crocs, Mochila, 
Calcinha,Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa masculina 
lã, calça feminina, moleton, sutiã, bustiê, colete feminino 
nylon, luva, blusa 

R$  
2.799,00 

64 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cílios postiços, maquiagem hena so-brancelhas, 
tintura para cabelo, utensilio de por-celana artigo de 
decoração, prato, partes e peças de ventilador desmontado, 
mala de viagem, chá verde, Tênis, Barbeador descartável 
Molinete, sandálias crocs, Mochila, Calcinha,  
Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa masculi-na lã, calça 
feminina, moleton, sutiã, bustiê, 
colete feminino nylon, luva, blusa 

R$  
2.734,00 

65 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cílios postiços, creme capilar reparador, tintura para 
cabelo, utensilio de porcelana artigo de decoração, prato, 
partes e peças de ventilador desmontado, mala de viagem,  
tênis, Barbeador descartável, Molinete, sandálias crocs, 
Mochila, Calcinha, Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa 
masculina lã, calça feminina, moleton, sutiã, bustiê, colete 
feminino nylon, luva, blusa 

R$  
2.689,00 



 

  
 

66 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cílios postiços, tintura para cabelo,  prato, partes e 
peças de ventilador desmontado, mala de viagem, 
Barbeador descartável, Molinete, sandálias crocs, pilha AA,  
Mochila, Calcinha, Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa 
masculina lã, calça feminina, moleton, sutiã, bustiê, colete 
feminino nylon, luva, blusa 

R$  
2.673,00 

67 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cílios postiços, tintura para cabelo,  prato, partes e 
peças de ventilador desmontado, mala de viagem, 
Barbeador descartável, sandálias crocs, pilha AA,  Mochila, 
Calcinha, Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa masculina 
lã, calça feminina, moleton, sutiã, bustiê, colete feminino 
nylon, luva, blusa 

R$  
2.746,00 

68 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cílios postiços, tintura para cabelo,  prato, partes e 
peças de ventilador desmontado, mala de viagem, 
Barbeador descartável, sandá-lias crocs, cobertor casal,  
Mochila, Calcinha, Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa 
masculina lã, calça feminina, moleton, sutiã, bustiê, colete 
feminino nylon, luva, blusa 

R$  
2.655,00 

69 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cílios postiços, tintura para cabelo,  prato, partes e 
peças de ventilador desmontado, mala de viagem, 
Barbeador descartável, sandá-lias crocs, cobertor casal, 
lápis de cor,  Mochila, Calcinha, Cueca, Pochete, estojo 
escolar, camisa masculina lã, calça feminina, moleton, sutiã, 
bustiê, colete feminino nylon, luva, blusa 

R$  
2.643,00 

70 

Diversos Bens Doados Receita Federal: esmalte para 
unhas, cílios postiços, tintura para cabelo,  patins roller, 
partes e peças de ventilador desmontado, mala de viagem, 
Barbeador descartável, sandálias crocs, Mochila, Calcinha, 
Cueca, Pochete, estojo escolar, camisa masculina lã, calça 
feminina, moleton, sutiã, bustiê, colete feminino nylon, luva, 
blusa 

R$2.291,00 



 

  
 

71 

Diversos Bens Doados Receita Federal: cílios postiços, 
tintura para cabelo,  partes e peças de ventilador 
desmontado, mala de viagem, Barbeador descartável, 
sandálias crocs, Mochila, Calcinha, cueca, camisa 
masculina lã, calça feminina, sutiã, bustiê, colete feminino 
nylon, luva, blusa 

R$  
2.195,00 

72 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador 
Chinelo Feminino, Manta/cobertor infantil, Meia Térmica Par, 
Creme Capilar, Jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta 
térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, ventilador 
desmontado, Lanterna, Relógio despertador, cadeado, 
Chinelo Croc Par, Fita para embrulho, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia bebê, cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportiva 

R$    991,60 

73 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador 
Chinelo Feminino, Manta/cobertor infantil, Meia Térmica Par, 
Creme capilar schwarzkopf creme/shampoo, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, ventilador desmontado, Lanterna, 
Relógio despertador, Cadeado, Chinelo Croc Par 
Mala, Fita para embrulho, Boné, Meia infantil, Sapatênis, 
Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético produtos 
de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, Protetor para 
orelha Lã,  
Camiseta esportivas. 

R$    957,60 

74 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador 
Manta/cobertor infantil, Meia Térmica Par, Creme capilar 
schwarzkopf, jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta 
térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, ventilador 
desmontado, Lanterna, Relógio despertador, Cadeado, 
Chinelo Croc Par, Mala, Fita para embrulho, Boné, Meia 
infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, 
cosmético produtos de Sex Shop, Protetor para orelha 
Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas  

R$   941,60 



 

  
 

75 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador 
Manta/cobertor infantil, Meia Térmica Par, Creme capilar 
schwarzkopf, jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta 
térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, ventilador 
desmontado, Lanterna, Relógio despertador, Cadeado, 
Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, 
Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético produtos 
de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, Protetor para 
orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$     
901,60 

76 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador 
Manta/cobertor infantil, Meia Térmica Par, Creme capilar 
schwarzkopf, jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta 
térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, ventilador 
desmontado, Lanterna, Relógio despertador, Cadeado, 
Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, 
Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético produtos 
de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, Protetor para 
orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$    843,60 

77 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador 
Manta/cobertor infantil, Meia Térmica Par, Creme capilar 
schwarzkopf, jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta 
térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, ventilador 
desmontado, Lanterna, Relógio despertador, Cadeado, 
Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, 
Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético produtos 
de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, Protetor para 
orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$    843,40 

78 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, Relógio despertador, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$   804,40 



 

  
 

79 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, Relógio despertador, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, Sapa-
tênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$     
802,40 

80 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, Relógio despertador, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$     
772,40 

81 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, Relógio despertador, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, Sapa-
tênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$    767,40 

82 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, relógio de pulsoCadeado, 
Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, 
Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético produtos 
de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, Protetor para 
orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$    787,40 



 

  
 

83 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, relógio de pulso, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor pa-ra orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$    783,40 

84 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, relógio de pulso, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$     
783,40 

85 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador, Manta/cobertor 
infantil, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, Calça, 
Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de maquiagem, 
ventilador desmontado, Lanterna, relógio de pulso, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$    783,40 

86 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador,  Meia Térmica Par, 
jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta 
nylon, lápis de maquiagem, ventilador desmontado, 
Lanterna, relógio de pulso, Cadeado, Chinelo Croc Par, 
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$     
753,40 



 

  
 

87 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador,  Meia Térmica Par, 
jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  
nylon, lápis de maquiagem, ventilador desmontado, 
Lanterna, relógio de pulso, Cadeado, Chinelo Croc Par, 
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$     
753,40 

88 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador,  Meia Térmica Par, 
jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  
nylon, lápis de maquiagem, ventilador desmontado, 
Lanterna, relógio de pulso, Cadeado, Chinelo Croc Par, 
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$     
753,40 

89 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Xampu Condicionador,  Meia Térmica Par, 
jaqueta, casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  
nylon, lápis de maquiagem, ventilador desmontado, 
Lanterna, relógio de pulso, Cadeado, Chinelo Croc Par, 
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$     
745,40 

90 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, 
Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de 
maquiagem, ventilador desmontado, Lanterna, relógio de 
pulso, Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$    736,40 



 

  
 

91 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, jaqueta, casaco feminino, 
Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis de 
maquiagem, ventilador desmontado, Lanterna, relógio de 
pulso, Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$     
696,40 

92 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, Lanterna, Cadeado, Chinelo Croc Par, 
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infan-til Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esporti-vas 

R$     
659,40 

93 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, ventilador desmontado,  Lanterna, 
Cadeado, Chinelo Croc Par, Mala, Boné, Meia infantil, 
Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético 
produtos de Sex Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, 
Protetor para orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$   681,40 

94 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, Lanterna, Cadeado, Chinelo Croc Par, 
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$    651,40 

95 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, ventilador desmontado,  Lanterna, 
Cadeado, Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, 
Touca, meia Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex 
Shop, Protetor para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha 
Lã, Camiseta esportivas 

R$    678,40 



 

  
 

96 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, ventilador desmontado,  Lanterna,   
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$    675,40 

97 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, ventilador desmontado,  Lanterna, 
Mala, Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia 
Bebê, Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor 
para orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$   675,40 

98 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
casaco feminino, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, 
lápis de maquiagem, ventilador desmontado,  Lanterna, 
Boné, Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, 
Cachecol, cosmético produtos de Sex Shop, Protetor para 
orelha Infantil Lã, Protetor para orelha Lã, Camiseta 
esportivas 

R$   584,40 

99 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
chinelo croc, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis 
de maquiagem, ventilador desmontado,  Lanterna, Boné, 
Meia infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, 
Cachecol, Protetor para orelha Infantil Lã, Protetor para 
orelha Lã, Camiseta esportivas 

R$   518,40 

100 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
chinelo croc, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis 
de maquiagemventilador desmontado, Lanterna, Boné, Meia 
infantil, Sapatênis, Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, 
Protetor para orelha Infantil Lã,  Camiseta esportivas 

R$    509,40 



 

  
 

101 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Copo de vidro, 
Rádio AM/FM, Meia Térmica Par, creme capilar, jaqueta, 
chinelo croc, Calça, Camiseta térmica, jaqueta  nylon, lápis 
de maquiagem, Lanterna, Boné, Meia infantil, Sapatênis, 
Pantufa, Touca, meia Bebê, Cachecol, Protetor para orelha 
Infantil Lã,  Camiseta esportivas 

R$    475,40 

102 

Diversos Bens Doados Receita Federal:Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro Laser, Chaveiro, Fita 
Adesiva Durex c/12, Camisa Masculina, Sutiã de silicone, 
Escova de dentes, Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Conjunto 
Infantil Lã, lençóis casal/solteiro, Calça Abrigo 
Masculino,Calça Abrigo Fem, Toalha de Banho, Roupão, 
Chaleira, Blusa Térmica, Sapato Infantil, Broca, Barraca 
Infantil, Moleton Infantil, Sapatilha 

R$    809,00 

103 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro Laser, Chaveiro, Fita 
Adesiva Durex c/12, Camisa Masculina, Sutiã de silicone, 
Escova de dentes, Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Conjunto 
Infantil Lã, lençóis casal/solteiro, Calça Abrigo 
Masculino,Calça Abrigo Fem, Toalha de Banho, Roupão, 
Chaleira, Blusa Térmica, Broca, Moleton Infantil, Sapatilha 

R$    784,00 

104 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro Laser, Chaveiro, Fita 
Adesiva Durex c/12, Camisa Masculina, Sutiã de silicone, 
Escova de dentes, Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Conjunto 
Infantil Lã, lençol solteiro, Calça Abrigo Masculino, Calça 
Abrigo Fem, Toalha de Banho, Blusa Térmica, Broca, 
Moleton Infantil, Sapatilha 

R$     
704,00 



 

  
 

105 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro, Fita Adesiva Durex c/12, 
Camisa Masculina, Sutiã de silicone, Escova de dentes, 
Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Conjunto Infantil Lã, lençol 
solteiro, Calça Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha 
de Banho, Blusa Térmica, Broca, Moleton Infantil, Sapatilha 

R$     
684,00 

106 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro, Fita Adesiva Durex c/12,  
Sutiã de silicone, Escova de dentes, Sombrinha, Abrigo Lã 
Infantil, Conjunto Infantil Lã, lençol solteiro, Calça Abrigo 
Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha de Banho, Blusa 
Térmica, Broca, Moleton Infantil, Sapatilha 

R$     
676,50 

107 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro, Fita Adesiva Durex c/12,  
Sutiã de silicone, Escova de dentes, Som-brinha, Abrigo Lã 
Infantil, Conjunto Infantil Lã,  Calça Abrigo Masculino, Calça 
Abrigo Fem, Toalha de Banho, Blusa Térmica, Broca, 
Moleton Infantil, Sapatilha 

R$  665,50 

108 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro, Fita Adesiva Durex c/12,  
Escova de dentes, Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Conjunto 
Infantil Lã,  Calça Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, 
Toalha de Banho, Blusa Térmica, Broca, Moleton Infantil, 
Sapatilha 

R$   634,50 

109 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Boneca de porcelana, Chaveiro, Fita Adesiva Durex c/12,  
Escova de dentes, Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, macacão 
infantil de lã, Calça Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, 
Toalha de Banho, Blusa Térmica, Broca, Moleton Infantil, 
Sapatilha 

R$    634,50 



 

  
 

110 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos,  
Chaveiro, Fita Adesiva Durex c/12,  Escova de dentes, 
Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Calça Abrigo Masculino, 
Calça Abrigo Fem, Toalha de Banho, Blusa Térmica, Broca, 
Moleton Infantil, Sapatilha 

R$    584,50 

111 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos,  
Chaveiro, Fita Adesiva Durex c/12,  Escova de dentes, 
Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Calça Abrigo Masculino, 
Calça Abrigo Fem, Toalha de Banho, Blusa Térmica, Broca, 
Moleton Infantil, Sapatilha 

R$    584,50 

112 

Diversos Bens Doados Receita Federal: meia calça, meia 
bebê, laque para cabelo, boia inflável, fone de ouvido, 
brinquedo, carrinho de brinquedo coleção, meia diversos,  
chaveiro,   escova de dentes, sombrinha, abrigo lã infantil, 
calça abrigo masculino, calça abrigo fem, toalha de rosto, 
toalha de banho, blusa térmica, broca, moleton infantil, 
sapatilha 

R$    586,50 

113 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Boia Inflável, Fone de ouvido, Brinquedo, Carrinho de 
brinquedo coleção, Meia diversos, Fita Adesiva Durex c/12,  
Escova de dentes, Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Calça 
Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha de Banho, 
Blusa Térmica, Broca, Moleton Infantil, Sapatilha 

R$    577,00 

114 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Boia Inflável, Fone de ouvido, Brinquedo, Carrinho de 
brinquedo coleção, Meia diversos, baralho,  Fita Adesiva 
Durex c/12,  Escova de dentes, Sombrinha, lençol casal,  
Calça Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, Blusa Térmica, 
Sapatilha 

R$    582,00 

115 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Laque para cabelo, Boia Inflável, Fone de ouvido, 
Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, Meia diversos, 
Escova de dentes, Sombrinha, lençol casal, Abrigo Lã 
Infantil, conjunto infantil lã, Calça Abrigo Masculino, Calça 
Abrigo Fem, Blusa Térmica, Moleton Infantil, Sapatilha 

R$    631,00 



 

  
 

116 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Boia Inflável, Fone de ouvido, Brinquedo, Carrinho de 
brinquedo coleção, Meia diversos, baralho, Escova de 
dentes, Sombrinha, Abrigo Lã Infantil, Calça Abrigo 
Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha de Banho, Blusa 
Térmica, Moleton Infantil, Sapatilha 

R$    581,00 

117 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Boia Inflável, Fone de ouvido, Brinquedo, Carrinho de 
brinquedo coleção, Meia diversos, baralho, Sombrinha, 
conjunto Lã Infantil, abrigo lã infantil, Calça Abrigo 
Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha de rosto, Blusa 
Térmica, Moleton Infantil. 

R$    572,00 

118 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia calça, Meia 
Bebê, Boia Inflável, Fone de ouvido, Brinquedo, Carrinho de 
brinquedo coleção, Meia diversos, Sombrinha, Abrigo Lã 
Infantil, Calça Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha 
de Banho, Blusa Térmica, Moleton Infantil,  

R$    500,00 

119 

Diversos Bens Doados Receita Federal:, Meia Bebê, meia 
calça,  Boia Inflável, Fone de ouvido, Brinquedo, Carrinho de 
brinquedo coleção, Meia diversos, Sombrinha, Abrigo Lã 
Infantil, Calça Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha 
de Banho, Blusa Térmica, Broca, sapato Infantil,  

R$     
519,00 

120 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia Bebê, Boia 
Inflável, Fone de ouvido, Brinquedo, Carrinho de brinquedo 
coleção, meia diversos modelos, baralho, conjunto infantil 
de lã, Calça Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem, Toalha de 
rosto 

R$     
505,00 

121 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Meia Bebê, Fone 
de ouvido, Brinquedo, Carrinho de brinquedo coleção, meia 
diversos, baralho,  Sombrinha, Conjunto Lã Infantil, Calça 
Abrigo Masculino, Calça Abrigo Fem  

R$     
461,00 



 

  
 

122 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone Celular Alcatel, Smartphone apple 
iphone 8 plus 64 gb,Papa Bolinha, Telefone celular studio x8 hd BLU, controle de video 
game xbox360, Chapa de alisar Cabelo , Secador de cabelo,roteador tp-link tlmr3020 
3g/4g, roteador tp-link tlwr840n, roteador tp-link tlwr849n, carregador de celular, 
bronzeador, switch tp link tl sf1008d,switch tlsef1005d, maquiagem base 30ml, fone de 
ouvido para celular, antena ubiquiti lite beam ac lbe 5ac-23, roteador fiber home gpon 
an5506-02b, fonte adaptador rede na tomada de força, película protetora para celular 
diversos modelos fone de ouvido com microfone, microfone, cartão de memória, pen 
drives diversos, rádio automotivo, abridor de garrafa, capa de celular diversos modelos, 
bateria para celular diversos modelos,display lcd para celular diversos modelos, pilha 
recarregável, partes e peças de celulares diversos, acessório de celular suporte, 
carteira de mão, Papel de parede, Cola Papel de Parede, mochila infantil, caneca de 
louça, pulseira inteligente, receptor de satélite, lustre pendente, fonte de energia 12v, 
adaptador USB para câmera, loção victória secrets, fonte carregador de notbook , 
transmissor FM veicular, microfone para rádio amador, MP3 player, modelador de 
cabelo, tablet,  dvd, máquina de tosquiar, balança eletrônica, lbn antena parabólica, 
perfume, bola, bateria, luva plástica, acessório de aquário, mouse, loção, alto falante, 
rádio automotivo caixa de emenda óptica, escova cabelo, chave de rodas, conector 
fibra óptica, televisro led 21, piscina inflável, calculadora,  pilha, lampião, lâmpada led, 
cabo usb e hdmi, espátula, pinça, placa mãe,mesa de plástico, adaptador voltagem 
Xbox, fonte de energia Xbox, bomba de encher pneu, cabo áudio e vídeo,  relógio de 
parede, patinete, Chromecast, canetas gel, espelho bolso, linha de pesca, tampa 
garrafa térmica, pilhas diversos mod, memória micro SD, tweeter veicular, aparador de 
costeleta, joystick Xbox, carregador de pilha, manta magnética, lâmpada led, acordeon, 
espelho, trena, conversor de áudio hd, lancheira escolar, pote de cozinha, bateria 9v, 
luminária de mesa, acessórios de pesca, ventilador veicular desmontado, enfeite de 
mesa, pilha moeda,  enfeite sineta, acordeon brinquedo, chupeta, bandeja plástico. 

R$  
4.795,50 

123 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone celular Alcatel,Papa 
Bolinha, Telefone celular studio x8 hd BLU, Chapa de alisar Cabelo, 
Secador de cabelo, roteador tp-link tlmr3020 3g/4g,roteador tp-link 
tlwr840n, roteador tp-link tlwr849n,  carregador de celular,bronzeador, 
switch tp link tl sf1008d, switch tlsef1005d, maquiagem base 30ml, fone 
de ouvido para celular, antena ubiquiti lite beam ac lbe 5ac-23, roteador 
fiber home gpon an5506-02b, fonte adaptador rede na tomada de 
força,película protetora para celular diversos modelos,cartão de 
memória, pen drives diversos,  perfume Carolina Herrera, abridor de 
garrafa, capa de celular diversos modelos,bateria para celular diversos 
modelos, display lcd para celular diversos modelos, pilha recarregável, 
partes e peças de celulares diversos, acessório de celular suporte, 
carteira de mão, Papel de parede, Cola Papel de Parede, caneca de 
louça, receptor de satélite, lustre pendente, fonte carregador de 
notbook , transmissor FM veicular, microfone para rádio amador, MP3 
player,  dvd,, lnb antena parabólica, perfume, bola, bateria luva plástica, 
acessório de aquário, mouse, loção, alto falante, rádio automotivo , 
caixa de emenda óptica, escova cabelo, conector fibra óptica, piscina 
inflável, calculadora, , lampião, lâmpada led, cabo usb e hdmi,placa 
mãe, umidificador de ar, cabo de força, bomba de encher pneu, relógio 
de parede, patinete, Chromecast, tampa garrafa térmica, pilha AA, 
memória micro SD, , tweeter veicular, joystick Xbox,carregador de 
pilha, manta magnética,lâmpada led, trena,  estojo escolar, porta retrato 
digital, processador de alimentos, bateria 9v, luminária de mesa, , 
acessórios de pesca, ventilador veicular desmontado, arvore de natal, 
pilha moeda, barbeador elétrico, pipoqueira, chupeta. 

R$  
2.653,00 



 

  
 

124 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone celular Alcatel,Papa 
Bolinha,Telefone celular Tank 3 BLU, Controle remoto, Secador de 
cabelo, roteador tp-link tlmr3020 3g/4g, roteador tp-link tlwr840n, 
roteador tp-link tlwr849n, roteador tp-link tlwr949n, hdd player 
aluminium mtek ey23ya, carregador de celular, bronzeador, 
bronzeador, switch tp link tl sf1008d, fone de ouvido para celular, 
antena ubiquiti lite beam ac lbe 5ac-23, roteador fiber home gpon 
an5506-02b, fonte adaptador rede na tomada de força, película 
protetora para celular diversos modelos,cartão de memória, pen drives 
diversos, capa de celular diversos modelos,bateria para celular 
diversos modelos, display lcd para celular diversos modelos, partes e 
peças de celulares diversos, Papel de parede, Cola Papel de 
Parede,receptor de satélite,  transmissor FM veicular,microfone para 
rádio amador, MP3 player, perfume, bola, mouse, alto falante, rádio 
automotivo, caixa emenda óptica, escova cabelo, conector fibra óptica, 
piscina inflável, calculadora, , lampião, lâmpada led, cabo usb, balança 
digital,  garrafa térmica, cabo de força, relógio de parede, patinete, 
Chromecast, campainha, pilha AA, memória micro SD, , tweeter 
veicular,  joystick Xbox, lâmpada led, trena, estojo escolar,  ventilador 
coluna, copo plástico,  bateria 9v, luminária de mesa,  , acessórios de 
pesca, mala, pilha moeda, massageador elétrico, caneta corretiva. 

R$  
2.056,00 

125 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone celular  blu 
mini, papa bolinha, telefone celular Tank 3 Blu, controle 
remoto, secador de cabelo, roteador tp-link, HDD Player, 
carregador de celular, bronzeador, switch tp link, fone de 
ouvido celular, antena Ubiquiti, roteador, fonte adaptador, 
tela protetora celular diversos modelos, cartão de memória, 
pen drive, capa celular diversos modelos, bateria celular 
diversos modelos, display lcd celular diversos modelos, 
partes e peças de celulares diversos, papel de parede, cola 
papel de parede, receptor de satélite,  transmissor veicular, 
microfone para rádio amador, perfume, bola, alto falante, 
rádio automotivo, caixa de emenda óptica, máquina de 
cortar cabelo, conector de fibra óptica, calculadora, pen 
drive, lampião, cabo usb, caixa acústica, garrafa térmica, 
cabo de força, relógio de parede, Iptv Chromecast, linha de 
pesca, pilhas,  memória micro sd, tweeter veicular, joystick 
PS4, lâmpadas led, trena, estojo escolar, varal,  copo 
plástico,bateria 9v, controlador de temperatura aquecedor 
solar, isca artificial, acessório de pesca, pau de selfie, pilha 
moeda, máquina cozinhar ovos, caneta corretiva,  

R$  
5.347,00 



 

  
 

126 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone celular  blu 
mini, papa bolinha, telefone celular Tank 3 Blu, controle 
remoto, secador de cabelo, roteador tp-link, carregador de 
celular, bronzeador, switch tp link, antena Ubiquiti, roteador, 
fonte adaptador, tela protetora celular diversos modelos, 
cartão de memória, pen drive, capa celular diversos 
modelos, bateria celular diversos modelos, display lcd 
celular diversos modelos, partes e peças de celulares 
diversos, papel de parede, transmissor veicular,perfume, 
bola, alto falante,rádio automotivo, caixa de emenda óptica, 
máquina de cortar cabelo, conector de fibra óptica, 
calculadora, pen drive, lampião, cabo usb, caixa acústica, 
garrafa térmica, cabo de força, relógio de paredelinha de 
pesca, pilhas,  memória micro sd,joystick PS4, lâmpadas 
led, trena, estojo escolar, camiseta masculina, colher, 
bateria 9v, isca artificial, pau de selfie, roteador, pilha 
moeda, caneta corretiva. 
 

R$  
1.770,00 

127 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone celular  blu 
mini, calculadora, luminária led,controle remoto, secador de 
cabelo,roteador tp-link,carregador de celular, bronzeador, 
switch tp link,antena Ubiquiti, roteador, fonte adaptador, tela 
protetora celular diversos modelos, cartão de memória, pen 
drive, capa celular diversos mode-los, bateria celular 
diversos modelos, celular diversos modelos, partes e peças 
de celulares diversos, papel de parede  perfume, bola, alto 
falante,  rádio automotivo, caixa de emenda óptica, máquina 
de cortar cabelo, conector de fibra óptica, calculadora, pen 
drive, cabo usb, lampião, cabo usb, caixa acústica, andador 
bebê,  linha de pesca, pilhas,  memória micro sd,lâmpadas 
led, bermuda, concha, bateria 9v, vara de pesca, isca 
artificial, isca artificial, pau de selfie, roteador, pilha moeda, 
kit pincel.  

R$  
1.604,00 



 

  
 

128 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone celular  blu 
mini,luminária led,  controle remoto, secador de cabelo, 
roteador tp-link, carregador de celular, bronzeador, switch tp 
link, antena Ubiquiti, roteador, tela protetora celular diversos 
modelos, cartão de memória, pen drive, capa celular 
diversos modelos, bateria celular diversos modelos, celular 
diversos modelos, partes e peças de celulares diversos, 
papel de parede, perfume, bola, alto falante,rádio 
automotivoconector de fibra óptica, calculadora, pen drive, 
lampião, cabo usb, caixa acústica, cadeira de plástico para 
bebê, linha de pesca, pilhas,  memória micro sd, máquina de 
cortar cabelo, lâmpadas led, garrafa térmica, bateria 9v, 
roteador, pilha moeda, marca texto.  

R$  
1.470,50 

129 

Diversos Bens Doados Receita Federal: telefone celular  blu 
mini, calculadora cientifica, luminária led, controle remoto, 
secador de cabelo, roteador tp-link, carregador de 
celular,bronzeador, switch tp link, roteador,  tela protetora 
celular diversos modelos, cartão de memória, pen drive, 
capa celular diversos mode-los, bateria celular diversos 
modelos,celular diversos modelos, partes e peças de celu-
lares diversos, papel de parede, bola, rádio automotivo, 
conector de fibra óptica, calculadora, pen drive, lampião, 
cabo usb, garrafa térmica, cadeira de plástico para bebê, 
pilhas,  memória micro sd, máquina de cortar cabelo, tablet, 
lâmpadas led, garrafa térmica, bateria 9v,pilha moeda 

R$  
1.307,50 

130 

Diversos Bens Doados Receita Federal: celular Ipro, 
aparador de pelos nariz, luminária Led, capacete 
motociclista, roteador TP-Link, carregador de celular,  
roteador fiber home, película protetora para celular diversos 
modelos, cartão de memória, pen drive, capa de celular 
diversos modelos, bateria para celular diversos modelos,   
partes e peças de celulares diversos modelos, papel de 
parede, bola, rádio automotivo diversos modelos, conector 
de fibra optica, calculadora comum, pendrive flash 16gb, 
lampião, cabo usb, batedeira planetária, Jogo de cama 
edredon casal, Pilha, Memória  Micro SD, Máquina de cortar 
cabelo, Tablet PC KEEN A78, Lâmpada de LED Diamante 
Bivolt 85 265v tipo Farolete, Garrafa térmica esportiva, 
Bateria 9v, Isca Artificial, Cortador de Fibra Optica , Pilha 
moeda.  

R$  
1.447,50 



 

  
 

131 

Diversos Bens Doados Receita Federal: celular Ipro, 
aparador de pelos nariz, luminária Led,capacete 
motociclista,  roteador TP-Link, carregador de celular,  
roteador fiber home, película protetora para celular diversos 
modelos, cartão de memória, pen drive, capa de celular di-
versos modelos, bateria para celular diversos modelos,   
partes e peças de celulares diversos modelos, papel de 
parede, bola, rádio automotivo diversos modelos, conector 
de fibra optica, calculadora comum, pendrive flash 16gb, 
lampião, cabo usb, ba-lança digital ing scale p/1000kg, Pilha 
AA, Memória  Micro SD, , Tablet PC KEEN A78, Lâmpada 
de LED Diamante Bivolt 85 265v tipo Farolete, Bateria 9v, 
Isca Artificial, Telefone celular Blu, Pilha moeda 

R$  
1.492,50 

132 

Diversos Bens Doados Receita Federal: celular Ipro, 
Joystick PS3, vídeo game X-Box One S, capacete 
motociclista,roteador TP-Link, carregador de celular,  
roteador fiber home, película protetora para celular diversos 
modelos, cartão de memória, pen drive, capa de celular di-
versos modelos, bateria para celular diversos modelos,   
partes e peças de celulares diversos modelos, papel de 
parede, bola, rádio automotivo diversos modelos, , conector 
de fibra optica, calculadora comum, pendrive flash 16gb, 
lampião, cabo usb,  Joystic para videogame, Pilha AA, 
Memória  Micro SD, Tablet PC KEEN A78, Bateria 9v, 
Telefone celular Blu, Pilha moeda 

R$  
1.944,50 



 

  
 

133 

Diversos Bens Doados Receita Federal: celular Ipro, 
Joystick PS3, vídeo game X-Box One, capacete 
motociclista,roteador TP-Link, carregador de celular,  
roteador fiber home, película protetora para celular diversos 
modelos, cartão de memória, pen drive, capa de celular di-
versos modelos, bateria para celular diversos modelos,   
partes e peças de celulares diversos modelos, papel de 
parede, bola, rádio automotivo diversos modelos, central 
multimidia para carro, conector de fibra optica, calculadora 
comum, pendrive flash 16gb, lampião, cabo usb, batedeira 
planetária, ba-lança digital ing scale p/1000kg, teleforne 
celular lg, Bateria TP-LINK Portatil, Telefone 
Barbeador elétrico, caixa acústica, Câmera Veicu-lar, Joystic 
para videogame, Jogo de cama edre-don casal, Pilha AA c4 
unidades, Memória  Micro SD, Máquina de cortar cabelo, 
Tablet PC KEEN A78, Lâmpada de LED Diamante Bivolt 85 
265v tipo Farolete, Garrafa térmica esportiva, Bateria 9v, 
Isca Artificial, Cortador de Fibra Optica Cliva-dor, Telefone 
celular Blu, Pilha moeda 

R$  
1.691,50 

134 

Diversos Bens Doados Receita Federal: celular Ipro, 
aparador de barba, vídeo game X-Box One,capacete 
motociclista, roteador TP-Link,  carregador de celular, 
roteador fiber home ,película protetora para celular diversos 
modelos, cartão de memória, pen drive, capa de celular 
diversos modelos, bateria para celular diversos modelos,   
partes e peças de celulares diversos modelos, papel de 
parede, bola, rádio automotivo diversos modelos, central 
multimídia para carro, conector de fibra ótica, calculadora 
comum, pendrive flash 16gb, lampião, cabo usb, Câmera 
Veicular, Pilha moeda.  

R$  
1.576,50 

135 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Iphone 6 
bloqueado, aparador de barba, vídeo game PS4 Pró, 
capacete skatista,roteador TP-Link, carregador de celular,  
roteador fiber home, , película protetora para celular 
diversos modelos, cartão de memória, pen drive, capa de 
celular di-versos modelos, bateria para celular diversos 
modelos,  partes e peças de celulares diversos modelos, 
bola, rádio automotivo diversos modelos, conector de fibra 
optica, calculadora comum, pendrive flash 16gb, lampião, 
cabo usb, caixa acústica, Pilha moeda 

R$  
1.883,50 



 

  
 

136 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Iphone 6 
bloqueado, adaptador USB, vídeo game PS4 Pró, capacete 
skatista, roteador TP-Link, roteador fiber home, , película 
protetora para celular diversos modelos, cartão de memória, 
pen drive, capa de celular diversos modelos, bateria para 
celular diversos modelos,  partes e peças de celulares 
diversos modelos, bola, rádio automotivo diversos modelos, 
conector de fibra ótica, calculadora comum, pendrive flash 
16gb, lampião, caixa acústica, Pilha moeda 

R$  
1.859,50 

137 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Iphone 6 
bloqueado, adaptador USB, vídeo game PS3, roteador TP-
Link , roteador fiber home,, película protetora para celular 
diversos modelos, cartão de memória, pen drive, capa de 
celular di-versos modelos, bateria para celular diversos 
modelos,   
partes e peças de celulares diversos modelos, bola, rádio 
automotivo diversos modelos, central multimidia para carro, 
conector de fibra optica, calculadora comum, pendrive flash 
16gb, lampião, caixa acústica, Pilha moeda  

R$  
1.489,50 

138 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Iphone 6 
bloqueado, adaptador USB, vídeo game Nintendo Switch, 
roteador TP-Link, roteador fiber home, , película protetora 
para celular diversos modelos, pen drive, capa de celular di-
versos modelos, bateria para celular diversos modelos,   
partes e peças de celulares diversos modelos, bola, rádio 
automotivo diversos modelos,  conector de fibra optica, 
calculadora comum, pendrive flash 16gb, lampião, caixa 
acústica, Pilha moeda 

R$  
1.929,50 

139 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Iphone 6 
bloqueado, adaptador USB, vídeo game PS4 1TB, roteador 
TP-Link, roteador fiber home,, película protetora para celular 
diversos modelos, pen drive, capa de celular diversos 
modelos, bateria para celular diversos modelos, partes e 
peças de celulares diversos modelos, bola, rádio automotivo 
diversos modelos, calculadora comum, pendrive flash 16gb, 
lampião, Pilha moeda  

R$  
1.532,00 



 

  
 

140 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Iphone 6 
bloqueado, adaptador USB, vídeo game PS4 1TB, roteador 
TP-Link, roteador fiber home, , película protetora para 
celular diversos modelos, pen drive, capa de celular 
diversos modelos, bateria para celular diversos modelos, 
partes e peças de celulares diversos modelos, rádio 
automotivo diversos modelos, calculadora comum, pendrive 
flash 16gb, lampião, telefone celular lg,  
Barbeador elétrico,  

R$  
2.064,00 

141 

Diversos Bens Doados Receita Federal: Iphone 6 
bloqueado, vídeo game Polystation, roteador TP-Link, 
roteador fiber home, , película protetora para celular 
diversos modelos, pen drive, capa de celular diversos 
modelos, partes e peças de celulares diversos modelos, 
rádio automotivo diversos modelos, telefone. 

R$  
1.331,00 

142 

Diversos Bens Doados Receita Federal: cabo de força, fonte 
de roteador, lanterna, rádio portátil AM/FM, fone de ouvido,  
canetas , jogo de colher e garfo infantil, cabo de áudio, 
controle remoto de tv universal, piscina inflável, jaqueta 
esportiva, meia de lã, calça de lã, cachecol, abrigo infantil, 
peças de ventilador, celular inove neo, batom, desodorante,  
perfume, base, reparador capilar, hidratante para unhas, 
relógio de pulso, hub tp link,  pula pula, sapatilha de tecido, 
jogo de tapete de cozinha, cueca,  peças de celular, meias 
infantil par, elástico para cabelo, carrinho coleção,  mochila, 
pochete. 

R$  
1.370,00 

143 

diversos bens doados receita federal: cabo hdmi, fonte de 
roteador, modulo splitter para fibra ótica ,fbt para módulo splitter, 
lanterna, rádio portátil AM/FM, fone de ouvido, canetas, ralador 
de alimentos, bateria recarregável sony aa, lcaixa de som para 
computador, piscina inflável, jaqueta esportiva, meia de lã, calça 
de lã, cachecol, blusa feminina, abrigo infantil 
peças de ventilador, celular alcatel 1054 d, celular inove neo,  
desodorante , perfume, reparador capilar,   
spray reparador, relógio de pulso, hub tp link, pula pula, sapatilha 
de tecido, piscina de montar, cueca,  peças de celular, meias 
infantil par,  elástico para cabelo, carrinho coleção,  mochila, 
estojo. 

R$  
1.505,20 



 

  
 

144 

diversos bens doados receita federal: cabo de força,  
fonte de roteador, modulo splitter para fibra óptica, fbt para 
módulo splitter , lanterna, rádio portatil am fm, fone de ouvido, 
canetas, bola, controle remoto com cabo usb, cabo usb controle 
Xbox, piscina inflável, jaqueta esportiva, meia de lã, calça de lã, 
abrigo infantil, peças de ventiladorcelular,  alcatel one touch 
capa de celular, desodorante , perfume , reparador capilar, creme 
hidratante, relógio de pulso, hub tp link, pula pula, sapatilha de 
tecido, piscina de montar,  cueca,  peças de celular, meias 
infantil,  elástico para cabelo, escova de cabelo, carrinho coleção,  
mochila. 

R$  
1.390,20 

145 

Diversos Bens Doados Receita Federal: fonte de roteador, 
memory card, modulo splitter para fibra óptica, lanterna, fone de 
ouvido, canetas, bola, nintendo switch, piscina inflável, jaqueta 
esportiva, meia de lã, calça de lã, abrigo infantil, peças de 
ventilador, celular alcatel one touch, calculadora científica, 
desodorante perfume, reparador capilar, creme de tratamento 
capilar, relógio de pulso, hub tp link, pen drive, pula pula,  mala 
de viagem,  sapatilha de tecido, piscina inflável, jaqueta de napa, 
cueca,  peças de celular, meias infantil par,  elástico para cabelo, 
carrinho coleção,  mochila, wireless nano usb tp link, faca. 

R$  
2.161,30 

146 

Diversos Bens Doados Receita Federal:  
memory card, modulo splitter para fibra óptica lanterna, fone de 
ouvido, maleta de desenho princesas, bola, game pad 
bluethootch expanssivel quanta 10'', piscina inflável, jaqueta 
esportiva, meia de lã, calça de lã, abrigo infantil, peças de 
ventilador, celular alcatel one touch, batom, desodorante, 
perfume,  lâmina de barbear c 5, reparador capilar, tinta capilar, 
relógio de pulso, hub tp link, pen drive, bolsa de viagem, sapatilha 
de tecido, colete inflável infantil, jogo de tapete de cozinha c3, 
cueca,  peças de celular, meias infantil par, luva infantil,  elástico 
para cabelo, carrinho coleção,  mochila,  casaco infantil, pantufa, 
toca, pacote de presente,  wireless nano usb tp link, casaco 
esportivo, alicate,  faca , cabo de áudio e vídeo, pilha AAA 

R$   232,00 

 

 
 


