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GALERIA PEREIRA 

Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 

CRECI/SP 65.564-F, fone: (16)9-8138.9310 vivo, (19)9-9631-1050 claro, (17)9-9132-1050 claro. 
Site: www.galeriapereira.com.br/ e-mail: adilio@galeriapereira.com.br  

____________________________________________________________________________  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/02/2019 a 22/02/2019, com a abertura dos 
envelopes em 22/02/2019, prosseguindo com a Venda Direta, até 13/05/2019. 
1 - No dia 22/02/2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 
de Limeira – SP, localizada na RUA HENRIQUE JACOBS, 2040 - PARQUE EGISTO RAGAZZO - 

LIMEIRA-SP - CEP: 13.485-321, entre às 13h00min e 13h30min (treze horas e trinta minu-

tos),para receber propostas (em envelopes lacrados), e ato contínuo, procederá ao encerramen-
to 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 formu-

lar proposta que atenda ao valor mínimo descrito no edital, ou seja, venda na modalidade de 
“VENDA DIRETA”, até o dia 13/05/2019. 

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: a partir de 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 (arre-

matação). 
a) A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será devol-

vida 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. 

a) 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 avalia-

ção do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio com as despesas com 
a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 
b) 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 ao cartório. 
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. 
a) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, com 30% (trinta por cento) de entrada e o res-
tante 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 pes-

soa 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 
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quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 15 (quinze) dias após a homologação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao cartó-
rio 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, compensa-
ções 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: O proponente declara estar ciente de que caso haja 
incidência de condomínio sobre o imóvel desejado, é de sua inteira responsabilidade apurar os 

eventuais débitos existentes, bem como que o valor dos eventuais débitos condominiais não 

estão incluídos no preço do imóvel, e não poderão ser descontados do preço ofertado. 
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. 
a) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora designada), nas dependências 
da Justiça do Trabalho de Limeira - 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 aliena-

dos. 
- 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 – Em caso de remissão ou acordo celebrado dentro do prazo 
fixado para a venda, com desconstituição da penhora e consequente encerramento do procedi-

mento expropriatório, a executada responderá pelo valor devido ao CORRETOR, no importe de 

2% sobre o valor da avaliação ou sobre o valor da execução, se este for inferior ao da avaliação, 
em caso de apresentarem o acordo ou pagamento ANTES da publicação do edital de alienação, 

e 5% sobre o valor da avaliação ou sobre o valor da execução, se este for inferior ao da avalia-
ção, em caso apresentarem o acordo ou pagamento DEPOIS da publicação do edital de aliena-

ção, nos termos do Provimento GP-CR n.º 01/2017. 
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no esta-
do em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) aprego-

ado(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) apregoa-
do(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 
DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) – O prazo para eventuais questionamen-

tos à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova notificação. Assi-
nado 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) pode-
rá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 1o, do Código de 
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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 rela-
tivos 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 arre-

matação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexis-
tindo 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 rece-
bimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, presu-

me-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 impos-

tas pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e arrema-
tar. 
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: 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA  

 

LOTE 01: Nº PROCESSO: 0011546-92.2015.5.15.0128 – EXEQUENTE: RODRIGO AN-
TÔNIO SALOMÃO; EXECUTADO: KOMBATFORCE ACADEMIA E SUPLEMENTOS ESPOR-

TIVOS LTDA - ME + 02. Lote de terreno sob o nº 18 (dezoito), da quadra “C’’, do lotea-

mento denominado “Parque Egisto Ragazzo’’, desta cidade e comarca de Limeira, que as-
sim se descreve: mede 12,00 metros de frente para a AV. Ismael Ferreira dos Santos, no lado 

direito mede 32,00 metros e confronta com o lote 19, no lado esquerdo mede 32,00 metros e 
confronta com o lote 17, nos fundos mede 12,00 metros e confronta com os lotes 15 e 21, per-

fazendo uma área de 384,00 mts2. Cadastrado na Prefeitura Municipal: Quadra 1737, unidade 

018. Imóvel matriculado sob nº 20.907 do 1° RGI de Limeira – SP.  OBS: 1) Conforme 
AV.03/20.907, no referido terreno foi construído um prédio residencial com frente para Av. 

Ismael Ferreira dos Santos, nº 266, contendo: abrigo, sala, sala de jantar, cozinha, dois 
hall, dois banhos, despejo, quarto, duas suítes, área de serviço e piscina, totalizando 

178,41mts2 – (principal 134,28mts, abrigo 44,13mts2). Piscina: 24,50mts2. 2) O número cor-

reto do cadastrado municipal é 1737018000. ÔNUS: Constam débitos relativos à IPTU no valor 
de R$ 968,04, conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Limeira, em 

22/11/2017. Avaliado em 27/04/2017 em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Valor mínimo: 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Depositário: André Luiz Brianezi, Rua 

General Rondon, 615, Boa Vista, Limeira – SP.  
 

LOTE 02: Nº PROCESSO: 0010192-95.2016.5.15.0128 – EXEQUENTE: JOAQUIM 

FRANCISCO NUNES; EXECUTADO: EQUIPABOR COMERCIO DE MAQUINAS E SERVI-
COS LTDA. Terreno com frente para a Via Anhanguera, na altura do quilômetro 147, ao 

lado direito de quem de São Paulo vem ao interior, desta cidade, comarca de Limeira, com a 
área de 2.364,90 metros quadrados, ou seja, 20,00 metros de frente, confrontando com a 

Via Anhanguera; 93,90 metros no lado direito, de quem do terreno olha para a Via Anhanguera, 

confrontando com Arnaldo Tintori; no lado esquerdo 97,70 metros, confrontando com Francisco 
Bellão e Arlindo Belon, e nos fundos 28,90 metros, confrontando com o loteamento Jardim Nova 

Limeira, e em cujo terreno existe um prédio de tijolos e telhas, contendo um salão, uma sala, 

http://www.galeriapereira.com.br/
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cozinha e dois banheiros, além de outras pequenas benfeitorias. Cadastrado da Prefeitura: Qua-
dra 1254, unidade 011. Imóvel matriculado sob nº 1.195 do 1º RGI de Limeira – SP. OBS: 1) 

Conforme Auto de Constatação, no imóvel supra existe um barracão (galpão em alvenaria) 
de cerca de 1.000 m2, um corredor de passagem e uma retro área remanescente funcionando 

como depósito de máquinas. Antigamente este imóvel fazia frente e tinha acesso na Rodovia 

Anhanguera, cuja entrada foi fechada e está obstruída, e o bem se encontra sem acesso indivi-
dual. O imóvel vem sendo acessado pelo portão existente no imóvel contíguo da Matricula n° 

6.106, que faz frente para a Rua Geraldo Allione, número 126, Jardim Nova Limeira. 2) 
Conforme Auto de Constatação, o número atual do cadastro municipal é 1254.011.000. ÔNUS: 

1) Conforme R.49/1.195 consta PENHORA no processo nº 1265/2009 pela 1ª Vara do Trabalho 
de Diadema - SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Limeira – 

SP, em 10/01/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 65,41. Reavaliado em 

06/12/2018 em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais). Depositário: Marco Aurélio Porteiro.  

 
LOTE 03: Nº PROCESSO: 0065000-94.2009.5.15.0128 – EXEQUENTE: PAULO EVAN-

GELISTA SANTOS; EXECUTADO: CONDOMINIO PROJETO HABITACIONAL SABIAS 

LIMEIRA + 13. A) Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 4 da Rua Itapura, esquina 
com a rua Madre Clélia, correspondente à parte do lote A da quadra nº 36 do Jardim Cruzeiro 

do Sul, nesta cidade de Bauru, cadastrado na Prefeitura sob nº 1/474/3, com a área de 
253,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente e de fundos, por 23,00 metros 

de cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referia Rua Itapura; de um 
lado com a referida Rua Madre Clélia, com a qual faz esquina; de outro lado com o lote 8, onde 

acham-se construídos os prédios nºs 4-63/67 da Rua Itapura; e nos fundos com parte deste 

mesmo lote A, de propriedade de Assahi Kawaguti. Imóvel matriculado sob nº 30.634 do 2º RGI 
de Bauru – SP. OBS: 1) Conforme AV.02/30.634 consta construção de um prédio residencial em 

alvenaria de tijolos, térreo, composto de um abrigo para auto, uma sala, uma circulação, três 
dormitórios, um banheiro w.c, uma cozinha e uma área de serviço, prédio esse que recebeu o 

nº 4-17 pela Rua Madre Clélia, Bauru – SP. 2) Conforme Av.04/30.634 foi construído sobre 

o terreno um prédio residencial em alvenaria de tijolos, térreo, com a área de 88,73 metros 
quadrados, contendo os seguintes cômodos: um abrigo para autos, uma sala, uma cozinha, 

uma área de serviços, uma circulação, um banheiro social e três quartos, que recebeu o nº 4-
81 da Rua Itapura, Bauru – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.06/30.634 consta PENHORA no pro-

cesso nº 1716/98 pela 5ª Vara Cível de Bauru - SP. Avaliado em 27/08/2014 em R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). Valor mínimo: R$ 100.000,00 (cem mil reais).  
B) Um apartamento, sob nº 802, localizado no 8º andar do condomínio do Edifício 

Terra Branca, situado à Rua Antônio Alves, esquina com a Av. Rodrigues Alves, pela qual o 
Edifício recebeu o nº 11-11, nesta cidade, 1º subdistrito, município, comarca e 1ª circunscrição 

de Bauru, conjunto ou apartamento esse, constante de vestíbulo, uma sala, dois quartos, insta-
lação sanitária, cozinha, terraço de serviço e wc para empregada, compreendendo a área de 

60,66m2, e a correspondente quota ideal de 10,22% no solo e nas área de uso e serventia 

comum do condomínio, confrontando dito apartamento pela frente, com o apartamento nº 801 
e por três faces com áreas vagas do condomínio; o terreno sobre o qual está assentado o refe-

rido Edifício, mede 18,00 metros de frente por 25,0 metros da frente aos fundos, ou seja, 
450,00m2, confrontando pela frente com a citada rua Antônio Alves, de um lado com a Av. Ro-

drigues Alves, de outro com Eliza Zuiani Pinheiro e outros e pelos fundos com o Dr. Ângelo Pa-

goto. Imóvel matriculado sob nº 2.954 do 1º RGI de Bauru – SP. ÔNUS: Conforme R.07/2.954 
consta PENHORA no processo nº 1126/98 pela 38ª Vara Cível de São Paulo – SP. Avaliado em 

27/08/2014 em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 60.000,00 (ses-
senta mil reais).  

C) O terreno, sem benfeitorias , formado pela totalidade do lote n° 21, e pela metade do lote n° 
22, ambos da quadra E, do Jardim Estoril II, situado á Rua Alfredo Ruiz, quarteirão 20, 

lado impar, distante 44,00 metros da esquina da Rua Álvaro Lamônica, (antiga travessa 2), nes-

ta cidade, município, comarca e 1ª. Circunscrição Imobiliária de Bauru , medindo ao todo 21,00 
metros de frente para a citada Rua Alfredo Ruiz, igual medida na linha dos fundos, dividindo 

com o lote 14 e parte do lote 13, e da rua olha para o imóvel divide com o lote 20, onde se 
localiza o prédio n° 20-179, da mesma rua, e do lado esquerdo com parte do lote 22, encerran-
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do uma área superficial de 664,02 metros quadrados. Imóvel esse cadastrado na P.M.B no 
setor 2, quadra 870 e lote 21. Imóvel matriculado sob nº 30.789 do 1º RGI de Bauru – SP. OBS: 

Conforme AV.02/30.789 foi construído um prédio residencial, de alvenaria de tijolos, térreo, con-
tendo os seguintes cômodos: 1 abrigo para autos, 2 varandas, 1 escritório, 1 sala de estar, 1 

sala de som, 1 sala de jantar, 1 lavabo, 1 copa-cozinha, 1 despensa, 1 lavanderia, 1 quarto de 

empregada com banheiro conjugado, 1 reservado para recreio, 1 banheiro w.c, 1 sauna, 1 dis-
tribuição, 1 banheiro w.c social, 4 dormitórios, sendo 1 com banheiro conjugado, que recebeu o 

nº 20-171, pela Rua Alfredo Ruiz, Bauru – SP. ÔNUS: Conforme R.05/30.789 consta pri-
meira e especial HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. (Conforme manifesta-

ção/documento juntado aos autos, ID nº 98b9030, o valor devido foi quitado em 02/10/2014, 
não restando saldo devedor vinculado ao objeto da matrícula supra.) Avaliado em 27/08/2014 

em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 325.000,00 (tre-

zentos e vinte e cinco mil reais). Depositário: José Regino Junior.  
 

LOTE 04: Nº PROCESSO: 0011904-57.2015.5.15.0128 – EXEQUENTE: UNIÃO - PGFN 
PIRACICABA; EXECUTADO: ORGANIZACAO INDUSTRIAL CENTENARIO LTDA. Lote de 

terreno sob nº 38 (trinta e oito) da quadra "C", do loteamento Jardim Olga Veroni, desta 

cidade e comarca de Limeira, com área de 250,00 mts2, ou seja, dez (10) metros na frente 
e nos fundos, por vinte e cinco (25) metros de cada lado da frente aos fundos, com frente para 

a Rua Dois, confrontando no lado direito com o lote 39, no esquerdo com o lote nº 37 e nos 
fundos com o lote nº 7. Cadastrado da Prefeitura: quadra 1365, unidade 038. Imóvel matricula-

do sob nº 4.732 do 1º RGI de Limeira – SP. OBS: Conforme Auto de Penhora, o referido imóvel 
não possui benfeitorias, situado atualmente com frente para Rua Orlando Modolo, 1127, 

Limeira, conforme informação obtida conforme ficha cadastral fornecida pela Prefeitura Munici-

pal de Limeira – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.02/4.732 consta PENHORA no processo nº 1189/78 
pelo 1º Ofício de Limeira – SP. 2) Conforme R.03/4.732 consta HIPOTECA - PRIMEIRO GRAU em 

favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 3) Conforme R.04/4.732 consta HIPOTECA - SE-
GUNDO GRAU em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 4) Conforme AV.48/4.732 consta 

ARROLAMENTO DE BENS expedido pela Delegacia da Receita Federal de Limeira – SP, e em 

ocorrência de alienação, transferência ou oneração de qualquer dos bens ou direitos, deverá ser 
comunicada a Delegacia da Receita Federal no prazo de quarenta e oito horas. 5) Conforme 

R.51/4.732 consta PENHORA no processo nº 00167068320134036143 pela 1ª Vara Federal de 
Limeira – SP.  Avaliado em 11/05/2016 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

Valor mínimo: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Depositária: Karina Burger 

Goos, Rua Louvat, 55, Limeira – SP. 
 

LOTE 05: Nº PROCESSO: 0001857-29.2012.5.15.0128 – EXEQUENTE: FELIPE AU-
GUSTO COSTACURTA; EXECUTADO: RN IND STRIA DE CONDUTORES EL TRICOS EI-

RELI - ME + 04. Uma caminhonete/Furgão, marca Peugeot, modelo Boxer F 350 MH-HDI, ano 
de fabricação 2008, modelo 2009, placa EER 3468, diesel, branca, Cód. Renavam 00989638111, 

chassi 936ZCPMNB92034421, cf. docto, hodômetro marcando 625108 km., com pneus traseiros 

em ótimo estado e pneus dianteiros “meia vida”, estofamento do banco do motorista com rasgo 
na lateral esquerda, lataria com “amassado” na lateral superior frontal esquerda, como também 

no teto lateral direito frontal e porta traseira próximo ao puxador e teto traseiro; pintura com 
vários pontos de “lascados” e ferrugem; retrovisor esquerdo com espelho trincado, motor em 

funcionamento. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 10/12/2018, 

consta licenciamento em atraso, sendo o último licenciamento efetuado no exercício de 2017. 
Avaliado em 14/09/2017 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Depositário: Ronei Canton Pereira da 
Cruz, Avenida Sargento Pessoto, 976, Vila Camargo, Limeira - SP.  

 
LOTE 06: Nº PROCESSO: 0010346-79.2017.5.15.0128 – EXEQUENTE: PRISCILA AN-

TONIETA FAUSTINO + 02; EXECUTADO: GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS PADA-

RIA ME E OUTROS.  1) Forno elétrico marca Superperfecta, mod. SC411, nº 3316, kw 15, 220 
volts, com duas câmaras longas para 200 pães no total, dimensões aproximadas 1,70m x 2,00m 

x 1,70m (l x c x h), em razoável estado de conservação e em bom estado de funcionamento. 
Avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor mínimo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2) 
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Uma masseira industrial marca Universo, nº 530, 220 volts, modelo AR36, capacidade 36 kg, 
com tacho, cor branca, fabricação 09/92, em bom estado de conservação e funcionamento. 

Avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3) 
Um fogão industrial em ferro fundido, sem marca aparente, 4 bocas, cor preta, com forno, à 

gás, dimensões aproximadas 0,90m x 0,80m x 0,80m (l x c x h), em bom estado de conserva-

ção e funcionamento. Avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). Valor mínimo: R$ 300,00 
(trezentos reais). 4) Dois armários para descanso de pães, sem marca aparente, cor branca, 

em chapa de aço, com 20 esteiras cada um, dimensões aproximadas 0,58 m x 0,70m x 1,90m (l 
x c x h), em bom estado de conservação, avaliadas cada uma em R$ 700,00. Total avaliado em 

R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 700,00 (setecentos reais). Total 
avaliado em 12/01/2018 em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Valor mínimo: R$ 8.000,00 

(oito mil reais).  

5) Uma gôndola central, feita em mdf na cor branca, com duas prateleiras com dimensões 
aproximadas de 1,20 x 2,50 m e 0,60 x 1,80 m, altura aproximada 1,20m, em bom estado de 

conservação. Avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais). Valor mínimo: R$ 450,00 (quatro-
centos e cinquenta reais). 6) Um armário para descanso de pães, marca Cimapi, cor branca, 

em chapa de aço, com 20 assadeiras, dimensões aproximadas 0,58 m x 0,70m x 1,90m (l x c x 

h), em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais). Valor mínimo: 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 7) Um armário duplo para descanso de pães, 

marca Cimapi, cor branca, em chapa de aço, com 40 assadeiras, dimensões aproximadas 0,90 m 
x 0,70m x 1,90m (l x c x h), em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 8) Uma 
bancada industrial, com estrutura de ferro, tampo de inox, medidas aproximadas 0,80 x 1,90 x 

0,90 m (l x c x h), em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocen-

tos reais). Valor mínimo: R$700,00 (setecentos reais). 9) Uma bancada industrial, com 
estrutura de ferro, tampo de inox, medidas aproximadas 0,90 x 1,90 x 0,90 m (l x c x h), em 

bom estado de conservação. Avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Valor mínimo: 
R$ 800,00 (oitocentos reais). 10) Uma batedeira de massas industrial, marca Gastromaq, 

modelo BP12, bivolt, com tacho de inox, em bom estado de conservação e funcionamento. Ava-

liada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 700,00 (setecentos 
reais). 11) Um freezer horizontal marca Metalfrio, dupla ação, com duas portas, medidas apro-

ximadas 0,60 x 1,17 x 0,90 m (l x c x h), em bom estado de conservação e funcionamento. 
Avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais). Valor mínimo: R$ 500,00 (quinhentos reais). 12) 

Uma estante de aço aberta, com 4 prateleiras, medidas aproximadas 0,45 x 1,10 x 1,80 m (l x c 

x h), em bom estado de conservação. Avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Valor 
mínimo: R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 13) Um balcão refrigerado expositor, marca 

Conservex, com vidro ovalado, com duas prateleiras independentes, medidas aproximadas 1,80 
x 0,60 x 1,10 m (l x c x h), em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliado em R$ 

3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais). 14) Um balcão refrigerado expositor, marca Polo Frio, com vidro ovalado, com duas 

prateleiras independentes, medidas aproximadas 1,20 x 0,60 x 1,10 m (l x c x h), em bom esta-

do de conservação e funcionamento. Avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: 
R$ 1.000,00 (mil reais). 15) Uma máquina de cortar frios elétrica, marca Bermar, acabamen-

to em inox, automática, bivolt, modelo BM 18NR PF, potência 825 w, fabricação 13/01/16, nº 
série 452, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliado em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Valor mínimo: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 16) Um armário expositor 

seco, para pães, dimensões aproximadas 2,0 x 2,10 m (largura x altura), com larguras variável, 
na parte inferior 55 cm e na parte superior 30 cm, com duas prateleiras e 3 gavetas na parte 

inferior, sem portas, e, na parte superior, com 4 prateleiras, em razoável estado de conservação. 
Avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 700,00 (setecentos 

reais). 17) Um armário expositor seco, para pães, dimensões aproximadas 2,0 x 2,10 m (largu-
ra x altura), com larguras variável, na parte inferior 55 cm e na parte superior 30 cm, com duas 

prateleiras e 2 gavetas na parte inferior, sem portas, e, na parte superior, com prateleiras e fe-

chamento parcial com vidros de correr, em razoável estado de conservação. Avaliado em R$ 
1.400,00 (mil quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 700,00 (setecentos reais). 18) Um 

balcão expositor seco, fechamento em vidro, com duas prateleiras, dimensões aproximadas 1,90 
x 0,60 x 1,10 m (largura x prof. x altura), em bom estado de conservação, com plaqueta da 
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"Casa das Variedades". Avaliado em R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 
700,00 (setecentos reais). 19) Um balcão expositor seco, fechamento em vidro, com duas 

prateleiras, dimensões aproximadas 1,30 x 0,60 x 1,10 m (largura x prof. x altura), em bom 
estado de conservação, com plaqueta da "Casa das Variedades". Avaliado em R$ 1.000,00 (mil 

reais). Valor mínimo: R$ 500,00 (quinhentos reais). 20) Um balcão caixa, fechamento em 

vidro, uma prateleira, marca Conservex, cor cinza, dimensões aproximadas 1,00 x 0,60 x 1,40 m 
(largura x prof. x altura), em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 900,00 (novecentos 

reais). Valor mínimo: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 21) Gôndolas late-
rais, subdivididas, num total de 2,0 m de comprimento, com altura de 1,60 m e com 4 pratelei-

ras de largura variável, feitas em aço, em bom estado de conservação. Avaliado o conjunto em 
R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

22) Uma estufa elétrica para salgados, acabamento em inox, marca Edanca, 110 volts, largura 

útil 75 x 30 cm, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 300,00 (tre-
zentos reais). Valor mínimo: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 23) Uma chapa para 

lanches, a gás, sem marca aparente, largura útil 65 x 35 cm, em bom estado de conservação e 
funcionamento. Avaliada em R$400,00 (quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 200,00 

(duzentos reais). 24) uma balança digital marca Elgin, modelo DP15, série 002863, 220 volts, 

capacidade 15 kg, medidas de 5g em 5g, em bom estado de conservação e funcionamento. 
Avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais). Valor mínimo: R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais). 25) Uma mesa sextavada, com 4 banquetas, em madeira envernizada, em bom estado. 
Avaliado o conjunto em R$ 800,00 (oitocentos reais). Valor mínimo: R$ 400,00 (quatrocen-

tos reais). 26) Uma mesa com estrutura de ferro pintada na cor branca, com tampo de már-
more na cor clara, dimensões 0,70 x 1,40 m, em bom estado. Avaliada em R$ 300,00 (trezentos 

reais). Valor mínimo: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 27) Um balcão expositor seco, 

com parte inferior em mdf na cor preta, com tampo de granito na cor cinza e com duas laterais 
superiores com fechamento em vidro, dimensões aproximadas 0,70 x 0,70 x 1,40 m, em bom 

estado. Avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). Valor mínimo: R$ 300,00 (trezentos 
reais). 28) Um forno de micro-ondas marca Brastemp, 220 volts, cor branca, em funcionamen-

to. Avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Valor mínimo: R$ 75,00 (setenta e 

cinco reais). Total avaliado em 03/05/2018 em R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos 
reais). Valor mínimo: R$ 13.250,00 (treze mil e duzentos e cinquenta reais.) Depositá-

rio: Gilberto Francisco dos Santos, Avenida Modesto dos Santos, 393, Jd. Santa Adélia, Limeira -
SP.   

 

LOTE 07: Nº PROCESSO: 0010035-88.2017.5.15.0128 – EXEQUENTE: ELVIS ALE-
XANDRE CALIXTO RODRIGUES; EXECUTADO: TAMBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MAQUINAS EIRELI - EPP E OUTROS. Uma envasadora vertical automática para embala-
gem flexível, modelo P 2500, marca TambFlex, dimensões 2000 x 500 x 900 mm, com controla-

dor lógico programável, em bom estado (nova). Avaliado em 28/06/2018 em R$ 67.000,00 (ses-
senta e sete mil reais). Valor mínimo: R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos re-

ais). Bem localizado na Rua Araucária, 210, Centro Industrial de Limeira. Depositário: Carlos 

Romildo Jordão, Rua João Alfredo Sthalberg, 430, Jardim Santo André, Limeira - SP.  
 

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0010970-02.2015.5.15.0128 – EXEQUENTE: JARCI PEREI-
RA + 03; EXECUTADO: C.C. LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ALIMEN-

TICIAS LTDA - ME + 03. A) Um veículo marca Fiat, modelo Uno Economy, placa FRW-0448, 

ano de fabricação/modelo 2014, cor cinza, chassi nº 9BD195173E0599942, Cód. Renavam 
01014677375, encontrando-se com as duas portas esquerdas “batidas”, bem como os paralamas 

esquerdos “ralados”, motor em funcionamento. ÔNUS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avalia-
ção, consta no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, alienação a favor de Finan-

ceira Alfa S/A (Conforme documento juntado aos autos, sob id d4eb2c7, o total da dívida era de 
R$ 7.517,38, atualizada até dia 18/06/2018, com 238 dias de atraso até a referida data). 2) 

Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 10/12/2018, constam débitos relativos 

a IPVA no valor de R$ 3.524,78, multas no valor R$ 3.271,82 e licenciamento atrasado, sendo o 
último licenciamento efetuado no exercício de 2015.  Avaliado em 20/07/2017 em R$ 26.000,00 

(vinte e seis mil reais). Valor mínimo: R$ 13.000,00 (treze mil reais).  
B) Um veículo marca VW/Fox 1.0 Sportline, placa DVL-5457, cor preta, ano de fabricação 2006, 
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modelo 2007, chassi nº 9BWKA05Z074041041, RENAVAM 00905959280, 4 portas, encontrando-
se com pintura, funilaria, estofamento e pneus em bom estado, motor fundido. ÔNUS: Conforme 

pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 10/12/2018, constam débitos relativos à IPVA no 
valor de R$ 1.806.45 e licenciamento em atraso, sendo o último licenciamento efetuado no 

exercício de 2015. Avaliado em 20/07/2017 em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor mínimo: 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Depositário: Crenil José de Lima, Avenida Joinvile, 736, Jardim 
Laranjeiras, Limeira - SP.  

 
LOTE 09: Nº PROCESSO: 0011539-66.2016.5.15.0128 – EXEQUENTE: OSVALDO 

CANDIDO + 02; EXECUTADO: BECA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - ME + 03. 
Um torno automático marca Tarex, fabricado na Suiça, modelo PARL42B, série 24-8, matrícula 

0468, cor verde, tipo “traube TB42”, completo, com motores trifásicos, abertura 42 mm de diâ-

metro, em bom estado de conservação e em funcionamento, segundo informações do executa-
do. Avaliado em 05/06/2018 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Bem localizado na Rua Fernando Lencioni, 175, 
Jd. Nova Suiça, Limeira – SP. Depositário: Vanderlei Aparecido Candido Vieira, Rua Manoel Ro-

drigues Coelho, 182, Jd. Barão de Limeira, Limeira - SP.  

 
LOTE 10: Nº PROCESSO: 0012414-36.2016.5.15.0128 – EXEQUENTE: CAMILLA APA-

RECIDA DE OLIVEIRA SOUZA + 02; EXECUTADO: MCM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 
ME + 02. A) Um veículo Kia/K 2700 DLX, placa DBH-7013, cor branca, combustível diesel, 

chassi nº KNCSD2112Y6869228, ano de fabricação/modelo 1999/2000, Renavam 00740364090, 
com o seguinte estado de conservação: lataria em ruim estado, sem batidas aparentes, pneus 

em ruim estado, bancos tecido – ruim estado, pintura em ruim estado, hodômetro registrando 

340.500 km, carroceria aberta. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 
10/12/2018, constam débitos relativos a IPVA no valor de R$ 750,03, multas no valor R$ 

2.054,29 e licenciamento atrasado, sendo o último licenciamento efetuado em 2016. Avaliado 
em 07/06/2018 em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 

7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais).  

B) Um veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille SX, placa CHQ-5647, cor branca, combustível gaso-
lina, chassi nº 9BD146027T5867439, ano de fabricação/modelo 1996/1997, Renavam 

00664006230, com o seguinte estado de conservação: lataria em regular estado, sem batidas 
aparentes, pneus em ruim estado, bancos tecido – regular estado, pintura ruim estado, hodô-

metro registrando 268.497 km. OBS Conforme Auto de Penhora e Avaliação, não foi possível 

constatar o funcionamento dos veículos, uma vez que o executado afirmou que estão com as 
baterias descarregadas. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 

10/12/2018, constam débitos relativos a multa no valor R$ 127,69 e licenciamento atrasado, 
sendo o último licenciamento efetuado em 2016. Avaliado em 07/06/2018 em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Valor mínimo: R$ 3.000,00 (três mil reais). Depositário: Martim Clementino de 
Medeiros, Av. Doutor Lauro Côrrea da Silva, 3805, Casa 86, Jardim do Lago, Limeira - SP.  

 

LOTE 11: Nº PROCESSO: 0012417-54.2017.5.15.0128 – EXEQUENTE: CONCEICAO DE 
LOURDES SILVA; EXECUTADO: JOAO ANTONIO PAZE. A) Um veículo marca VW/Gol GL, 

placa CVZ 9108, ano de fabricação/modelo 1991, chassi 9BWZZZ30ZMT003752, cor bege metá-
lico, funilaria em regular estado, pintura “queimada”, pneus em bom estado e estofamento em 

bom estado. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, não foi possível constatar o funcio-

namento do veículo. Avaliado em 15/12/2017 em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor mínimo: 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  

B) Um veículo marca VW, modelo fusca 1300, placa BUU 4216, ano de fabricação/modelo 1977, 
chassi nº BJ573972, cor azul. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, não foi possível 

verificar o estado de conservação do veículo. Avaliado em 15/12/2017 em R$ 3.500,00 (três mil 
e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais).  

C) Uma motocicleta marca Honda CL 125 S, ano de fabricação 1985, modelo 1986, cor branca, 

gasolina, placa BVG 7943, chassi nº XL125BR1017392, Cód. Renavam 00437138100, hodômetro 
marcando 75399, funilaria, pintura, pneus e estofamento do banco em bom estado, motor em 

funcionamento. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 10/12/2018, 
consta licenciamento em atraso, sendo o último licenciamento efetuado no exercício de 2017. 



9 
 

Avaliado em 15/12/2017 em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Valor mínimo: R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais). Total avaliado em 15/12/2017 em R$ 10.200,00 (dez mil e 

duzentos reais). Valor mínimo: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Depositário: Nixon 
Marcelo Casagrande, Rua Ana Lúcia F. D’ Andres, 1316, Vila Piza, Limeira – SP.  

 

LOTE 12: N° PROCESSO: 0010049-43.2015.5.15.0128 – EXEQUENTE: MARCOS ALVES 
MARTINS; EXECUTADO: HUDSON F.DAS NEVES - ME E OUTROS. 1) 70 roupeiros de aço 

de fabricação da executada, modelo GRP-8, chapa 26, cor cinza, com 8 portas, dimensões 1980 
x 1230 x 400 mm, sendo 35 com pés de ferro e 35 com pés de plástico, novos, avaliados cada 

em R$ 340,00. Total avaliado em R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais). Valor mí-
nimo: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). 2) 105 roupeiros de aço de fabricação 

da executada, modelo GRP-4 / INS (insalubre), chapa 26, cor cinza, com 4 portas, dimensões 

1980 x 630 x 400 mm, sendo 45 com pés de ferro e 60 com pés de plástico, novo, avaliados 
cada em R$ 305,00.Total avaliado em R$ 32.025,00 (trinta e dois mil e vinte e cinco reais). Va-

lor mínimo: R$ 16.012,05 (dezesseis mil, doze reais e cinco centavos). 3) 50 roupeiros 
de aço de fabricação da executada, modelo GRP-4 /INS/SAP (insalubre e com sapateira), chapa 

26, cor cinza, com 4 portas, dimensões 1980 x 630 x 400 mm, com pés de ferro, novos, avalia-

dos cada em R$ 329,00. Total avaliado em R$ 16.450,00 (dezesseis mil e quatrocentos e cin-
quenta reais). Valor mínimo: R$ 8.225,00 (oito mil e duzentos e vinte e cinco reais). 4) 

50 roupeiros de aço de fabricação da executada, modelo GRP6, chapa 24, cor cinza, com 6 por-
tas, dimensões 1980 x 930 x 400 mm, com pés de ferro, novos, avaliados cada em R$ 334,00. 

Total avaliado em R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais). Valor mínimo: R$ 
8.350,00 (oito mil e trezentos e cinquenta reais). 5) 33 roupeiros de aço de fabricação da 

executada, modelo GRP16, chapa 24, cor cinza, com 16 portas, dimensões 1980 x 1230 x 400 

mm, com pés de ferro, novos, avaliados cada em R$ 476,00. Total avaliado de R$ 15.708,00 
(quinze mil e setecentos e oito reais). Valor mínimo: R$ 7.854,00 (sete mil e oitocentos e 

cinquenta e quatro reais). Total avaliado em 29/06/2017 R$ 104.683,00 (cento e quatro mil, 
seiscentos e oitenta e três reais). Valor mínimo: R$ 52.341,50 (cinquenta e dois mil, tre-

zentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). Bem localizado: Rua Pedro Gonçal-

ves de Lima, 164, Jd. Carolina Ometto Pavan, Iracemápolis – SP. Depositário: Gildo Dagorberto 
Botechia, Rua José Figueiredo, 25, B. Bela Vista, Iracemápolis - SP.  

 
LOTE 13: Nº PROCESSO: 0124700-40.2005.5.15.0128 – EXEQUENTE: EDESIO TEI-

XEIRA DE CARVALHO; EXECUTADO: DIONELLO TRANSPORTE E ARMAZEM GERAIS 

LTDA – ME + 09. A) Um cavalo mecânico (caminhão), marca M. Benz, modelo Axor 1993 S, 
placa DPE-7831, ano de fabricação 2009, ano modelo 2009, diesel, cor branca, chassi nº 

9BM9582079B644814, código RENAVAM 00125170785, com lataria e pintura em bom estado, 
banco do motorista com pequeno rasgo do lado  esquerdo, com 4 pneus traseiros em ótimo 

estado e 2 pneus dianteiros “meia vida”, suporte do farol esquerdo quebrado, ambas as escadas 
com degrau quebrado, motor em funcionamento. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do 

DETRAN – SP, em 25/05/2018, constam débitos relativos à IPVA no valor de R$ 1.287,62 e mul-

tas no valor de R$ 1.384,20. Avaliado em 10/05/2016 em R$ 93.000,00 (noventa e três mil re-
ais). Valor mínimo: R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).  

B) Uma carreta semi reboque/carga aberta, marca SR/Fachini SRFCA, ano de fabricação 2009, 
ano modelo 2009, branca, chassi 94BA125399V022829, código RENAVAM 00126346275, placa 

DPE-7824, com aproximadamente 12,5 metros de cumprimento, 3 eixos, assoalho em chapa de 

aço, com 13 pneus em bom estado. ÔNUS: Constam débitos relativos a multas no valor de R$ 
780,96, conforme pesquisa realizada no site do DETRAN - SP em 28/05/2018. Avaliado em 

10/05/2016 em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais). Total avaliado em R$143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais). Valor 

mínimo: R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais). Veículos localizados na Via 
Luiz Varga, 2440, Limeira – SP. Depositário: Afonso de Oliveira, Rua Melvin Jones, 283, Jardim 

Piza, Limeira – SP.  

 


