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____________________________________________________________________________  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 13/05/2019 a 22/05/2019. 
1 - No dia 22/05/2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 

de Piracicaba – SP, localizada na RUA JOAO PEDRO CORREA, 810 - BAIRRO IAA - PIRACICABA-
SP - CEP: 13.411-142, entre às 13h00min e 13h30min (treze horas e trinta minutos), para 

receber propostas (em envelopes lacrados), e ato contínuo, procederá ao encerramento da 

alienação.  
2 – Os bens que não receberem propostas até a data supra mencionada para a abertura dos 

envelopes, poderão ser alienados a partir do dia subsequente, ao primeiro licitante que 
formular proposta que atenda ao valor mínimo descrito no edital, ou seja, venda na modalidade 

de “VENDA DIRETA”, até o dia 12/08/2019. 
A venda direta se dará exclusivamente através da entregada(s) proposta(s) diretamente ao 

corretor nomeado através de agendamento, não haverá encerramento no átrio do Fórum como 

na 1ª fase. 
3 - A proposta de maior valor dentre as que atingirem o valor mínimo estabelecido pelo Juízo 

será imediatamente aceita. 
4 – VALOR MÍNIMO: 50% (cinquenta por cento) da avaliação.  

5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação 
(arrematação). 

a) A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será 
devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação 

(arrematação) for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
proponente (adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 

b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 

móveis, será devido em seu favor o equivalente a 2% (dois por cento) do valor da 
última avaliação do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio 

com as despesas com a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 
c) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 

improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, através de depósito 

judicial, devendo apresentar o comprovante de recolhimento nos autos. 
6 - Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:   

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas.  

OBS.1): havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar.  

7 - FORMAS DE PAGAMENTO:   
a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 

homologação da proposta vencedora. 

b) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, com 30% (trinta por cento) de entrada e o 
restante em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, 

pela Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais, na data do efetivo pagamento, 
sempre por meio de depósito judicial. 

- Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa 

pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida 
ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de 

pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto. 
8 - O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto e da comissão do alienante 

(5%), em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar as guias 
de recolhimentos ao respectivo cartório. 

9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 

deverá declarar: “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 
quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
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obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao 

cartório da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de 
arrematação ou mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação 

do dinheiro depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  

11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 

mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 

compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 

bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 

providências cabíveis. 
12 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 

1º do Código de Processo Civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais 
vencidos antes da arrematação. 

13 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de 

venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do 
Juízo responsável.  

14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. 

15 - LOCAL PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
a) Previamente, entrar em contato pelo fone (16)9-8138.9310 (vivo) / 19-9-9702-

1050 (claro), para agendamento. 

b) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora designada), nas dependências 
da Justiça do Trabalho de Piracicaba - SP. 

CONDIÇÕES GERAIS: 
DA ADJUDICAÇÃO – Poderá o exequente também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em 

igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do 

art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 
adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os 

referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo 
Juiz(a) no momento da alienação, considerando as condições e peculiaridades dos bens 

alienados. 

- A partir da publicação deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 
este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira.  

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) 
ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 

apresentar até a data e hora designadas para a praça, a guia comprobatória do referido 
pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, 

sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) 

executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e a pagar a integralidade dos honorários do Sr. Adílio Gregório Pereira, no valor de 

2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação. 
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no 

estado em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) 

apregoado(s) estão disponíveis no www.galeriapereira.com.br (as fotos disponíveis no referido 
site são meramente ilustrativas/exemplificativas). 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 

DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) –O prazo para eventuais 
questionamentos à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova 

notificação. Assinado o Auto, a alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda 

que venham a ser julgados procedentes os Embargos à Alienação (arrematação). A alienação 
(arrematação) poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 

1o, do Código de Processo Civil. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos a 



impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os 
relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e 

multas, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que 
a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, 

inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do 

artigo 130, parágrafo único, do CTN).  
DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 

tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 
motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 

posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário.  
Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o 

recebimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, 

presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao 
Exequente. 

PECULIARIDADES: Os produtos de venda e/ou armazenagem controlados (ex. Combustível, 
Inflamáveis, remédio, produtos bélicos e etc), o arrematante deverá obedecer às regras 

impostas pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e 

arrematar. 
IMPORTANTE: 

a) A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações / intimações pessoais dos 
respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior. 

b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto.  
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências 

das informações apresentadas até a assinatura do auto. 

c)As fotos do site www.galeriapereira.com.br são meramente exemplificativas. 
 

BENS DISPONÍVEIS: 1ª VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA – SP. 

 

LOTE 01: N° PROCESSO: 0010352-80.2016.5.15.0012 – EXEQUENTE: MAURICIO DE 
OLIVEIRA PRADO + 05; EXECUTADO: REZENTRAC INDUSTRIA, COMERCIO E 

IMPORTACAO LTDA + 04. A) Um terreno situado nesta cidade de Piracicaba, em Vila 

Rezende, medindo 23,00 metros de frente para a Avenida Maria Elisa; do lado direito de 
quem dessas via pública olha para o imóvel mede 50,00 metros, mais ou menos, e confronta 

com o imóvel vendido a Guido Maria Camuzzo; do lado esquerdo mede 49,86 metros e 
confronta com terreno da Usinas Brasileiras de Açúcar S.A., medindo nos fundos a mesma 

largura da frente e confronta também com a Usinas Brasileiras de Açúcar S.A., contendo a 
área de 1.147,50 metros quadrados. Imóvel matriculado sob n° 17.642 do 1° RGI de 

Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/17.642 o imóvel está localizado no lado par da Avenida 

Maria Elisa, a partir de 31,00 metros da esquina com a Av. D. João Nery, entre esta e a rua D. 
João Bosco, na quadra completada com a Avenida Dona Lídia. 2) Conforme Av.04/17.642 consta 

que no imóvel foi construído um barracão, com frente para a Avenida Dona Maria Elisa, n° 
486, é de construção antiga. 3) Conforme Av.06/17.642 consta que no imóvel foi edificado um 

prédio, que recebeu o n° 482, com frente para Avenida D. Maria Elisa. 4) Conforme 

Av.11/17.642 o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal local sob setor 32, 
quadra 0045, lote 0153, CPD: 523689. 5) Conforme Auto de Arresto e Avaliação consta que o 

imóvel possui uma área de 861,41m2 de construção. ÔNUS: 1) Conforme Av.08/17.642 
consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo 1004444-45.2015.8.26.0451 pela 1ª Vara Cível de 

Piracicaba - SP. 2) Conforme Av.10/17.642 consta PENHORA no processo 
10086694520148260451 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme R.13/17.642 a 

proprietária Rezentrac Indústria, Comércio e Importação Ltda locou o imóvel desta matrícula 

para Colégio Metropolitano Ltda, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 
20/10/2015. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 

em 18/02/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 25.730,00. Avaliado em 
15/11/2016 em R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais). 

B) Um terreno situado nesta cidade de Piracicaba, em Vila Rezende, contendo a área de 
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861,50 metros quadrados, compreendida pela poligonal que assim se descreve e confronta: 
tem um de seus vértices denominado 18 situado no alinhamento predial sul da Avenida D. João 

Nery, a aproximadamente 50 (cinquenta metros) da intersecção deste alinhamento com o 
alinhamento predial norte da Avenida Maria Eliza; do ponto 18 segue pelo alinhamento predial 

sul da Avenida D. João Nery; em uma extensão de 16,000 metros, chegando ao ponto 

denominado 18A; no ponto 18A deflete à esquerda e segue em linha reta por uma extensão de 
53,610 metros, chegando ao ponto 17B, confrontando em 16,390 metros, com propriedade da 

Usinas Brasileiras de Açúcar S.A., compromissada com Nelson Schiavano, confrontando em 
14,000 metros com propriedade da Vendedora; compromissada com Luiz Aleone e confrontando 

em 23,220 metros, com propriedade de Usinas Brasileiras de Açúcar S.A., com Walter Marques; 
no ponto 17B, deflete á esquerda e segue em linha reta por uma extensão de 16,110 metros, 

chegando no ponto 17A, no ponto 17A, deflete à esquerda e segue em linha reta por uma 

extensão de 53,720 metros, até atingir o ponto “18”, inicialmente, digo inicial desta descrição, 
confrontando no dois últimos trechos com propriedade da Usinas Brasileiras de Açúcar S.A, e 

fechando assim o perímetro. Imóvel matriculado sob n° 2.068 do 1° RGI de Piracicaba - SP. 
OBS: 1) Conforme Av.04/2.068 foi edificado no imóvel supra um prédio que recebeu o n° 203 

(duzentos e três), da Rua Dom João Nery, com área construída de 473,64m2. 2) Conforme 

Av.05/2.068 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local no distrito 01 - 
setor 32 - quadra 0045 - lote 0049 - CPD 52363.0. 3) Conforme Auto de Arresto e Avaliação o 

imóvel possui 538,49m2 de construção. ÔNUS: 1) Conforme Av.09/2.068 consta AÇÃO DE 
EXECUÇÃO no processo 1004444-45.2015.8.26.0451 pela 1ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 2) 

Conforme Av.12/2.068 consta PENHORA no processo n° 10086694520148260451 pela 2ª Vara 
Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme R.14/2.068 a proprietária Rezentrac Industria, Comércio e 

Importação Ltda locou o imóvel desta matrícula a Colégio Metropolitano Ltda, pelo prazo de 60 

(sessenta) meses, contados a partir de 20/10/2015. 4) Conforme pesquisa realizada no site da 
Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 18/02/2019, constam débitos relativos a IPTU no 

valor de R$ 16.822,81. Avaliado em 15/11/2016 em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos 
mil reais). Valor mínimo: R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). 

Depositário: Rezentrac Indústria, Comércio e Importação Ltda.  

 
LOTE 02: N° PROCESSO: 0151800-56.2007.5.15.0012 - EXEQUENTE: DIRCEU 

APARECIDO ROMANI + 42; EXECUTADO: MARIO MANTONI METALURGICA LTDA + 
04.  1) Cabine para jateamento de areia, de fabricação própria, em chapas de aço, com 

dimensões aproximadas de 5,00 m x 6,00 m x 3,00 m, em bom estado de conservação. Avaliada 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2) Forno 
basculante com cadinho para metais não ferrosos, equipado com motor e redutor, capacidade 

de 500 kg/corrida, o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o seu 
funcionamento. Avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais). 3) Forno basculante com cadinho para metais não ferrosos, 
equipado com motor e redutor, capacidade de 300 kg/corrida, o qual encontra-se desativado, 

não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Valor mínimo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4) 04 (quatro) Misturador de areia, equipado 
com motor elétrico, redutor de velocidade e silo para armazenamento, de fabricação própria, 

capacidade aproximada de 300 kg/h, o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar 
o seu funcionamento. Avaliado em R$ 8.000,00 cada, perfazendo um total de R$ 32.000,00 

(trinta e dois mil reais). Valor mínimo: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 5) Misturador 

de areia, equipado com motor elétrico, redutor de velocidade e silo para armazenamento, de 
fabricação própria, capacidade aproximada de 800 kg/h, o qual encontra-se desativado, não 

sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor 
mínimo: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6) Um tanque para melaço, de fabricação própria, 

em chapas de aço, com capacidade aproximada de cinco toneladas. Avaliado em R$ 3.000,00 
(três mil reais). Valor mínimo: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 7) 04 (quatro) Forno 

basculante para metais ferroso, equipados com motor, redutor e ventuinha, com capacidade de 

2.500 kg por carga, o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o seu 
funcionamento. Avaliado em R$ 15.000,00 cada, perfazendo um total de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 8) Forno Cubilot com 
bica contínua, equipado com motor elétrico, ventilador e elevador de carga, de fabricação 



própria, com capacidade de 5 T/h, o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o 
seu funcionamento. Avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 9) Forno Cubilot com bica contínua, equipado com 
motor elétrico, ventilador e elevador de carga, de fabricação própria, com capacidade de 10 T/h, 

o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em 

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
10) Ponte rolante de fabricação própria com capacidade de 10 T, vão de 20 m, com comando 

por botoeira, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. 
Avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). 11) Ponte rolante de fabricação própria com capacidade de 20 T, vão de 20 m, com 
comando por cabine, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu 

funcionamento. Avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais). 12) Tanque para armazenamento de óleo combustível (BPF), 
em chapas de aço, com capacidade aproximada de 5.000 litros. Avaliado em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Valor mínimo: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 13) Tanque para 
armazenamento de óleo combustível (BPF), em chapas de aço, com capacidade aproximada de 

10.000 litros. Avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). 14) Serra de fita industrial sem marca ou n° de série aparentes, a 
qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 

800,00 (oitocentos reais). Valor mínimo: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 15) Serra 
circular com bancada de madeira sem marca ou n° de série aparentes, a qual encontra-se 

desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 500,00 
(quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 16) Furadeira 

de coluna sem marca ou n° de série aparentes, a qual encontra-se desativada, não sendo 

possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais). Valor 
mínimo: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 17) 02 (duas) Ponte rolante de fabricação 

própria com capacidade de 20 T, vão de 22m com comando por botoeira, a qual encontra-se 
desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 120.000,00 cada, 

perfazendo um total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). 18) Ponte rolante de fabricação própria com 
capacidade de 20 T, vão de 22m, com comando por cabine, a qual encontra-se desativada, não 

sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). Valor mínimo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 19) Ponte rolante de fabricação 

própria com capacidade de 6 T, vão de 22m, com comando por botoeira, a qual encontra-se 

desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 70.000,00 
(setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 20) Balança 

mecânica marca Chialvo, modelo 528, capacidade 3 T, n° de série 2287, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  Valor mínimo: R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 21) Balança mecânica marca Chialvo, modelo 528, capacidade 3 T, 
n° de série 3445, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliado em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 22) Fresa universal marca 

TOS, tipo FA3A-U, n° de série 5899, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar 
o seu funcionamento. Avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor mínimo: R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais). 23) Fresa Renania sem modelo ou n° de série aparentes, a qual 
encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Valor mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 24) Plaina 

limadora horizontal marca Rocco, modelo 900/ll, n° de série 5721, a qual encontra-se 
desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 6.000,00(seis mil 

reais). Valor mínimo: R$ 3.000,00 (três mil reais). 25) Torno tipo platô, marca Tonani, 
1200 mm de placa, sem n° de série aparente, com fonte de arco submerso marca Bambozzi, o 

qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

26) Prensa horizontal hidráulica de fabricação própria, dimensões 2250 mm X 900 mm, 

capacidade 400 T, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu 
funcionamento. Avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 27) Prensa horizontal hidráulica de fabricação própria, 
dimensões 5000 mm X 1700 mm, capacidade 900 T, a qual encontra-se desativada, não sendo 



possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 28) 02 (dois) Torno para abertura de 

furo, de fabricação própria, sem n° de série aparente, equipado com motor elétrico, 
comprimento de 2000 mm, o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o seu 

funcionamento. Avaliado em R$ 3.500,00 cada, perfazendo um total de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Valor mínimo: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 29) Torno para abertura 
de furo, de fabricação própria, sem n° de série aparente, equipado com motor elétrico, 

comprimento de 2800 mm, o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o seu 
funcionamento. Avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 30) Torno MVS marca Imor, sem modelo ou n° de série aparentes, 
comprimento 1800 mm, diâmetro 520 mm, o qual encontra-se desativado, não sendo possível 

verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Valor mínimo: R$ 

3.000,00 (três mil reais).  31) Torno marca Promeca, modelo IM500, sem n° de série 
aparente, comprimento 1500 mm, diâmetro 520 mm, o qual encontra-se desativado, não sendo 

possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais). Valor mínimo: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais). 32) Torno 

MVS marca Imor, sem modelo ou n° de série aparentes, comprimento 4.000 mm, diâmetro 520 

mm, o qual encontra-se desativado, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado 
em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 33) Fresa 

marca Durex, série A, n° da maquina 125, a qual encontra-se desativada, não sendo possível 
verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 4.000,00(quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 

2.000,00 (dois mil reais).  34) Máquina afiadora de ferramentas marca Vigorelli, tipo AFUV2, 
matricula 00325-09-79, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu 

funcionamento. Avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Valor mínimo: R$ 3.000,00 (três 

mil reais). 35) Torno horizontal marca Poreba, modelo TZB250B, n° de série 1132/037, 
comprimento 6.500 mm, diâmetro 2.500 mm, o qual encontra-se desativado, não sendo 

possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Valor 
mínimo: R$ 9.000,00 (nove mil reais). 36) Plaina limadora marca Rocco/700, modelo 

RPM700, série M, n° 230, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu 

funcionamento. Avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor mínimo: R$ 4.000,00 
(quatro mil reais). 37) Plaina vertical marca Rockford, n° de série 97SA56, curso de 500 mm, 

a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em 
R$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor mínimo: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 38) Serra 

hidráulica sem marca ou n° de série aparentes, comprimento de lâmina 850 mm, a qual 

encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 1.250,00 (mil e duzentos e 

cinquenta reais). 39) Serra hidráulica sem marca ou n° de série aparentes, comprimento de 
lâmina 540 mm, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu 

funcionamento. Avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 
700,00 (setecentos reais). 40) Serra mecânica sem marca ou n° de série aparentes, 

comprimento de lâmina 300 mm, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o 

seu funcionamento. Avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais). Valor mínimo: R$ 500,00 
(quinhentos reais).  41) Serra mecânica sem marca ou n° de série aparentes, comprimento 

de lâmina 400 mm, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu 
funcionamento. Avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Valor mínimo: R$ 600,00 

(seiscentos reais). 42) Furadeira de coluna sem marca ou n° de série aparentes, capacidade 

até 1 polegada, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu 
funcionamento. Avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Valor mínimo: R$ 900,00 

(novecentos reais). 43) Mesa de traçagem em ferro fundido nas dimensões 1510 mm X 4540 
mm. Avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 1.750,00 (mil 

e setecentos e cinquenta reais). 44) Prensa hidráulica vertical marca Eletro Hidráulica 
Pilares, tipo 1150, n° de série 5858, capacidade 150 T, a qual encontra- se desativada, não 

sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais). Valor 

mínimo: R$ 3.000,00 (três mil reais). 45) Plaina de mesa fresadora marca Rocco, modelo 
Orlanda 5000, sem n° de série aparente, curso de 5.000 mm, a qual encontra-se desativada, 

não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). Valor mínimo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 46) Furadeira Radial marca 



Rocco, modelo RRM, série M, n° da maquina 1976, 1500 mm de bandeira, a qual encontra-se 
desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 47) Plaina de mesa marca Omil, 
tipo KLM, série 49, n° da maquina 223, 2.000 mm de curso, a qual encontra-se desativada, não 

sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor 

mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 48) Plaina de mesa fresadora marca Rocco, 
modelo Orlanda 4000, sem n° de série aparente, curso de 4.000 mm, a qual encontra-se 

desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 90.000,00 
(noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 49) 

Mandrilhadora marca Bucurest, modelo Titan AF 85, sem n° de série aparente, a qual encontra-
se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 50) Calandra 

mecânica de fabricação própria, comprimento 1700 mm, para chapa de até 3/8 de polegada, a 
qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 51) Calandra 
mecânica de fabricação própria, comprimento 1500 mm, para chapa de até 1/4 de polegada, a 

qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Valor mínimo: R$ 1.500,00  (mil e quinhentos reais). 52) 
Calandra mecânica de fabricação própria, comprimento 1200 mm, para chapa de até 1/8 de 

polegada, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. 
Avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais). 53) 

Calandra mecânica de fabricação própria, comprimento 650 mm, para chapa de até 1/2 de 
polegada, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. 

Avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). 54) Furadeira radial marca H. Cegielski Poznan, modelo WR 50/2, n° 
1622/24864, 2.000 mm de bandeira, a qual encontra-se desativada, não sendo possível verificar 

o seu funcionamento. Avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor mínimo: R$ 4.000,00 
(quatro mil reais). 55) Plaina frisadora marca Bement sem n° de série aparente, a qual 

encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 56) 
02 (duas) Plaina frisadora marca Loudon Brothers Johnstone sem n° de série aparente, a qual 

encontra-se desativada, não sendo possível verificar o seu funcionamento. Avaliado em R$ 
5.000,00 cada, perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor mínimo: R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Total Avaliado em 16/11/2016 em R$ 1.494.000,00 (um milhão e 

quatrocentos e noventa e quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 747.000,00 (setecentos e 
quarenta e sete mil reais). Localização: Rodovia Hermínio Petrin, Km 178,5, Bairro Belém, 

Piracicaba – SP. Depositário: José Ricardo Ricobello, Rua das Codornas, 774, Nova Piracicaba, 
Piracicaba - SP.  

  

 

 

 


