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GALERIA PEREIRA 
 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 
CRECI/SP 65.564-F, fone: (19)9-9631-1050 / (17)9-9132-1050. www.galeriapereira.com  
E-mail:contato@galeriapereira.com.br 
____________________________________________________________________________  
LOCAL E MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA. 
1 - PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA: www.galeriapereira.com (sem “.br”) 
Início do recebimento de propostas: 13/12/2021 às 14 horas.  
Encerramento: 17/12/2021 às 14 horas, horário de Brasília. 

2 - ENCERRAMENTO: Após o encerramento do prazo de recebimento de propostas, o Corretor 
nomeado apresentará nos autos o “MAPA DE CLASSIFICAÇÃO”, com todas as propostas 
recebidas. 
3 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Através da plataforma www.galeriapereira.com, ou 
através do e-mail contato@galeriapereira.com.br. O recebimento de propostas pela plataforma 
está condicionado ao “cadastro prévio” e “habilitação”, que poderá ser obtido através do 
atendimento às seguintes condições: A - Não poderão alegar desconhecimento das condições 
de venda, fixadas pelo edital de alienação, e de utilização da plataforma, assumindo os riscos 
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas de conexão particular à internet, não sendo 
cabível qualquer reclamação a esse respeito. B - O cadastro para obtenção de “login” e “senha” 
para acesso à plataforma, implicará em expressa anuência às regras do Edital de Alienação e 
de utilização da plataforma, e demais diretrizes previstas no ANEXO – I. 
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 ao juízo.  

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 45% (quarenta e cinco por cento) de 

entrada e o restante em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas 
monetariamente, pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 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 a 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, através de guia judicial, e da 
comissão do corretor (5%), através de depósito judicial, devendo apresentar o comprovante de 
recolhimento ao juízo. 
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 homologação 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. 
IMPORTANTISSÍMO:  
O licitante que formular proposta condicional, se declara ciente e de acordo, que o recebimento 
da referida proposta, não implicará em imediata homologação, logo, proposta posterior que 
atenda às condições mínimas do edital, poderá ser imediatamente acolhida pelo juízo, sem a 
possibilidade de complementação da proposta condicional pelo licitante.   
14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. 
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 – Em caso de remissão ou acordo celebrado dentro do prazo 
fixado para a venda, com desconstituição da penhora e consequente encerramento do 
procedimento 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 avaliação, em caso apresentarem o acordo ou pagamento DEPOIS da publicação do 
edital de alienação, nos termos do Provimento GP-CR n.º 01/2017. 
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), em 
caráter "AD CORPUS”, ou seja, medidas meramente enunciativas. Em nenhuma hipótese a 
arrematação abrangerá bens móveis que se encontram no interior e nas dependências do 
imóvel.   
A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no 
www.galeriapereira.com (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 
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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 são meramente exemplificativas. 
 

BENS DISPONÍVEIS: 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA – SP. 
 

LOTE 01: Nº PROCESSO: 0000744-06.2013.5.15.0128 – EXEQUENTE: ESCOLASTICA DAS 
DORES BONIN + 07; EXECUTADO: COLÉGIO CIDADE DE IRACEMÁPOLIS LTDA EPP + 
05. Fração ideal de 21.321,60m² (área resultante do destaque de gleba de 7.465,90m2, que 
fora objeto de transação particular), da atual matrícula nº 91.787 do 2º RGI de Limeira – SP, 
que assim se descreve: Gleba de terras, denominada “Sitio Três Marias ou Morro Azul”, 
localizado no Bairro da Cachoeira, na Rodovia Luis Ometto-SP 306, na cidade de 
Iracemápolis-SP, desta Comarca e 2ª Circunscrição, contendo uma casa de tijolos e telhas, 
velha e um pasto, e seu terreno que assim se descreve: “Iniciando-se no ponto 01 
(E=241.377,11; N= 7.499.752,76), localizado a margem direito da faixa de domínio do D.E.R. – 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo- Rodovia Luiz Ometto-SP 
303, Iracemápolis- Santa Barbara D’Oeste, km 046+886,27 metros, distante 25,00 metros do 
eixo da pista; dai segue com a azimute de 183”15’23’’ e distância de 131,75 metros até o ponto 
02 (E=241.369,63; N=7.499.621,23), localizado no Km 046+754,52 metros, distante 25,00 
metros do eixo da pista, daí segue em curva com o raio de 1.078,11 metros com 
desenvolvimento de 83,93 metros até o ponto 03, localizado no Km 046+672,70 metros, 
distante 25,00 metros do eixo da pista, sendo que do ponto 01 ao 03, está confrontando com a 
Faixa de domínio do D.E.R – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 
– Rodovia Luiz Ometto –SP 306- Iracamópolis, Santa Barbara D’Oeste; daí deflete á direito com 
azimute de 284º39’53’’ e distancia de 186,10 metros até o ponto 04. Confrontando com a Rua 
João Dadona, Área Institucional do Jardim Luiz Ometto (com área total de 2.039,20 metros 
quadrados – matricula 22.735) Rua Vicente Cosenza, e Sistema de Lazer do Jardim Luiz 
Ometto, matricula nº68.681; daí deflete á direita e segue pelo Ribeirão Cachoeirinha a montante 
com azimute de 34º19’15’’ e distancia de 13,63 metros até o ponto 05; dai segue com a azimute 
de 04’03’19’’ e distancia de 22,13 metros até o ponto 06, daí segue com a azimute 34’49’52’’ e 
distancia de 18,03 metros até o ponto 07, dai segue com azimute de 21º40’25 e distancia de 
21,93 metros até o ponto 08; daí segue com azimute de 359º04’38 e distancia de 17,09 metros 
até o ponto 09, daí segue com azimute de 351º39’17 e distancia de 30,81 metros até o ponto 
10, sendo que do ponto 04 ao 10, está confrontando com o Ribeirão Cachoeirinha e em sua 
margem oposto com o Sistema de Lazer do Jardim São Sebastião (com área total de 6.511,71 
metros quadrados – matricula nº6.291); dai segue pelo Ribeirão Cachoeirinha a montante com 
azimute de 23º31’º16’’ e distancia de 11,31 metros até o ponto 11; dai segue com azimute de 
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36º30’57 e distancia de 9,43 metros até o ponto 12, daí segue com azimute de 23º31’16’’ e 
distancia de 22,63 metros até o ponto 13, daí segue com azimute de 354º28’00 e distância de 
14,56 metros até o ponto 14; dai segue com azimute de 329º31’53’’e distancia de 13,09 metros 
até o ponto 15, sendo que o ponto 10 ao 15, está confrontando com o Ribeirão Cachoeirinha e 
em sua margem oposta com o Sistema de Lazer do Jardim Hermínio Demarchi, (com área total 
de 9.825,34 metros quadrados – matricula nº 7.271) dai deflete á direito e segue com azimute 
de 94º31’28’’ e  distancia de 154,92 metros até o ponto 01 inicial da descrição, confrontando 
com o Sitio Pinhal, matricula nº 26.753, Código no Incra nº 630.039.000.507. Encerrando-se 
assim, um polígono com área de 32.056,68 metros quadrados ou 3,206 hectares. Cadastrado 
no INCRA sob nº 950.017.301.426-6, área total: 2,8000 há; classificação fundiária: minifúndio; 
com os seguintes módulos: módulo rural: não informado; n. de módulos rurais: 0,00; módulo 
fiscal: não informado; n. módulo fiscais: 0,2800, FMP: 2,00 há, área registrada: 2,8000ha; Nirf: 
3.837.028-0. Inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR, do Sistema Ambiental Paulista 
SICAR-SP sob nº 35214080008785 e no SICAR-FEDERAL sob nº SP-3521408-
6AD556FB4F8C414B8992B2139FA14AAF desde 06/05/2014 e sobre ele consta uma área de 
reserva legal de 0,64ha. Imóvel matriculado sob nº 91.787 do 2º RGI de Limeira – SP (antiga 
matricula nº 20.691 do 2º RGI de Limeira - SP). OBS: 1) Conforme Av.03/91.787 consta 
RETIFICAÇÃO da área penhorada, tendo em vista que a penhora alcança somente a fração 
ideal de 21.321,60m2, de propriedade do executado Aldo Domingos Piccinin, casado com 
Alessandra Regina Esteves Piccinin, área essa que resulta do destaque da gleba de 
7.465,90m2, que fora objeto de transação particular. 2) Conforme Auto de Reavaliação, o 
imóvel está localizado na Rua João Dadona, s/nº, esquina com a Rua Moacir Lopes Porto, 
Bairro Parque Dr. Dimas Cera Ometto 1, Iracemápolis – SP. Está cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Iracemápolis sob nº 01011030010. Trata-se de imóvel vazio em estado de terra 
nua, sem edificações, construções ou benfeitorias. O melhor acesso ao imóvel é feito pela Rua 
João Dadona, s/nº, logo depois da esquina com a Rua Moacir Lopes Porto, no Parque Dr. 
Dimas Cera Ometto 1, em Iracemápolis. Apresenta topografia em declive desde a frente, na 
Rua João Dadona, em direção aos fundos, onde confronta com o Ribeirão do Pinhal. O imóvel 
se situa ao lado do Jardim Luiz Ometto e fica no lado oposto ao Distrito Industrial I, numa região 
bem central e plenamente urbanizada, apresentando nítida vocação comercial e/ou residencial. 
A Rua João Dadona segue no estado de chão batido, mas é paralela à pista asfaltada da 
Rodovia Luiz Ometto, que liga Iracemápolis a Santa Barbara D’ Oeste (SP - 306). 3) Conforme 
Auto de Reavaliação de 2017, a área penhorada se refere a GLEBA A, com área de 
24.590,78m2, conforme levantamento planimétrico juntado aos autos físicos, sem benfeitorias 
atualmente, com vegetação, sendo uma parte com área de preservação permanente e outra 
parte muito inclinada. 4) Conforme Certidão Complementar do Sr. Oficial de Justiça, sob ID nº 
d96933a, a reavaliação considerou a redução/retificação da penhora na Av.03/91.787. 5) 
Conforme Certidão de Valor Venal, juntada aos autos sob ID nº 9a32f82, consta área total de 
28.787,50m². ÔNUS: 1) Conforme AV.06/91.787 consta PENHORA no processo nº 0001974-
71.2012.5.15.0014 pela 1ª Vara do Trabalho de Limeira - SP. 2) Conforme Av.07/91.787 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0011797-76.2016.5.15.0014 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Limeira - SP. Reavaliado em 19/10/2021 em R$ 2.962.000,00 (dois milhões e 
novecentos e sessenta e dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.481.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e oitenta e um mil reais). Depositário: Aldo Domingos Piccinin.  
 
ANEXO I - REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA 
PARTICULAR.  
 
1. CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAR DA ALIENAÇÃO:  
 
1.1 – Por se tratar de alienação eletrônica, os interessados deverão obrigatoriamente cadastrar-
se na plataforma www.galeriapereira.com ficando ciente de que seu cadastro implicará na 
integral aceitação das disposições do Provimento GP-CR Nº 04/2014 de 28 de novembro de 
2014, alterado pelo Provimento GP-CR nº 002/2020 do TRT da 15ª Região, e demais condições 
dispostas neste edital de alienação.  
 
1.2 - Após o cadastramento, deverão ser remetidos através do e-mail 
“contato@galeriapereira.com.br” os seguintes documentos: 
 
Pessoa Física 
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a) termo de adesão assinado,  
b) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, 
documento de identidade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos);  
c) cadastro de pessoa física (CPF);  
d) comprovante de estado civil (certidão de casamento ou de nascimento para solteiros). 
e) comprovante de residência ou domicílio em nome do interessado 

 
Pessoa Jurídica 
 

a) termo de adesão assinado;  
b) último contrato social ou alteração consolidada. 
c) cartão do CNPJ. 
d) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, 
documento de identidade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos) do sócio 
e/ou administrador. 
e) cadastro de pessoa física (CPF) do sócio e/ou administrador. 
f) comprovante de residência ou domicílio do sócio e/ou administrador. 

 
1.3 - Os documentos referidos no item 1.2 deverão ser recepcionados 24 (vinte e quatro) horas 
antes do encerramento da alienação, sob pena de não ser efetivada a “validação” do cadastro 
efetuado, impossibilitando sua participação.  
 
1.4 – Não haverá possibilidade de cadastro presencial. 
 
1.5 - O cadastro é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento 
dos prazos fixados neste edital, assim como pelas propostas ofertadas com seu login e senha.  
 
1.6 – DA REPRESENTAÇÃO: Caso o licitante participe da alienação através de representante, 
fazendo uso do cadastro/login deste, fica obrigado a apresentar “TERMO DE RATIFICAÇÃO”, 
(www.galeriapereira.com/modelos/formulario1.pdf), subscrito por ambos, apresentando 
qualificação completa e percentual de cada licitante, através do e-mail 
contato@galeriapereira.com.br, no prazo máximo e improrrogável de 1 (uma) hora após o 
encerramento do certame, sob pena da carta de alienação/arrematação ser confeccionada em 
favor do titular do cadastro.  
 
1.7 - ARREMATAÇÃO POR MAIS DE UM LICITANTE:  
Para que a arrematação seja realizada por mais de um licitante (comprador), basta a realização 
de um “único cadastro”, devendo ao final do certame, ser enviado através do e-mail 
contato@galeriapereira.com.br, “REQUERIMENTO” assinado pelo titular do cadastro, 
juntamente com os demais licitantes, informando a qualificação completa e a respectiva 
proporção da aquisição, no prazo máximo e improrrogável de 1 (uma) hora após o 
encerramento do certame, sob pena da carta de alienação/arrematação ser confeccionada em 
favor do titular do cadastro. (www.galeriapereira.com/modelos/formulario1.pdf) 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA 

 ATOrd 0000744-06.2013.5.15.0128
AUTOR: ESCOLASTICA DAS DORES BONIN E OUTROS (7) 
RÉU: COLEGIO CIDADE DE IRACEMAPOLIS LTDA - ME E OUTROS (5) 

DESPACHO

Em complemento da decisão de id 9a10ea0, consigne-se que a
tentativa de alienação por iniciativa particular se dará sobre a quota-parte de 74,06%
do imóvel descrito na matrícula n. 91.787 do 2º CRI de Limeira, reavaliado em seu todo
em R$ 4.000.000,00, conforme certidão id d96933a, sendo certo que a parte
pertencente ao executado que será objeto de alienação, éALDO DOMINGOS PICCININ,  
avaliada proporcionalmente em .R$ 2.962.000,00

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados ou, caso
inexistentes, por via postal, bem como os terceiros interessados, incluindo-se aqueles
que constam de eventuais registros de ônus averbados às margens da matrícula do
imóvel, se o caso, conforme o artigo 889 do CPC, aplicado subsidiariamente ao
processo do trabalho, para ciência da designação de alienação por iniciativa particular
do(s) bem/bens penhorado(s) nos autos (quota-parte de 74,06% do imóvel descrito na

, a realizar-se entre os dias e matrícula n. 91.787 do 2º CRI de Limeira) 13/12/2021 17/12
, com recebimento de propostas por meio do site   www.galeriapereira.com,/2021

sendo que o início do recebimento de propostas se dará no dia 13/12/2021 às 14 horas
e o encerramento no dia , horário de Brasília, ou através do17/12/2021 às 14 horas
email: contato@galeriapereira.com.br.

Não havendo propostas nesse período, o bem poderá ser
alienado ao primeiro licitante que formular proposta até o dia .17/01/2022

LIMEIRA/SP, 19 de novembro de 2021

PABLO SOUZA ROCHA
Juiz do Trabalho Substituto
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