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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: de 19/11/2018 a 29/11/2018. 
1 - No dia 29/11/2018, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho de 

Americana – SP, localizada na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 3000 - 3º AND - VILA 
ISRAEL - AMERICANA-SP - CEP: 13.478-540, entre às 14h00min e 14h30min (catorze 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 18/02/2019. 
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 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. 

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 

https://correio.tjsp.jus.br/OWA/redir.aspx?C=a3befcc795f943d9b11d52f27a6ebaa3&URL=http%3A%2F%2Fwww.galeriapereira.com.br%2F
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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: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. 
b) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora designada), nas dependências 

da Justiça do Trabalho de Americana- 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 
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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 AMERICANA - SP 

 
LOTE 01: N° PROCESSO: 0000756-29.2012.5.15.0007 – EXEQUENTE: JOSE AUGUSTO 

DAVID; EXECUTADO: TRANSOLUTIONS LOGISTICA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 
ME + 04. Um imóvel rural com área de 05 (cinco) alqueires paulistas, ou sejam, 12,10 

hectares de terras, desmembrado de área maior, situado na Fazenda Aguapei, da Gleba 
Palmeiras, Nova e Santa Rosa, no distrito e município de Monte Castelo, desta comarca de 

Tupi Paulista, Estado de São Paulo, contendo diversas benfeitorias, encontrando-se dentro do 

seguinte roteiro de divisas e confrontações “Inicia-se no marco 01 cravado junto a divisa de 
Miguel S. Nunes e segue no rumo 35º00’NW com a distância de 512,80 metros, até o marco 02; 

deflete ligeiramente à direita com rumo 32º00NW e distância de 88,40 m; deflete ligeiramente à 
esquerda no rumo 39º30 NW e distância de 52,80m até o marco 04; do marco 01 ao marco nº 

04, confronta-se com terras de Maria Célia, Célia Maria e Maria Aparecida Aguiar Ferreira Vale. No 

marco 04 que está cravado junto à margem esquerda da Rodovia da Integração, sentido 
Andradina - Tupi Paulista, deflete à esquerda e segue nesse sentido margeando o mesmo no 

rumo de 43º30’SW com a extensão de 205,40m, até encontrar o marco 05; deflete à esquerda 
seguindo no rumo de 35º00’SE distância de 582,20m, confrontando-se com terras remanescentes 

de João Estevamim, até o marco 06; deflete à esquerda com rumo 63º30’NE e distância de 

192,00m, fazendo confronto com terras de Miguel S. Nunes, até ir encontrar o marco inicial e final 
deste roteiro. Jorge Fernando Puell, Passando a denominar-se “Sítio Dois Irmãos”, devidamente 

cadastrado no INCRA sob nº 615.102.006.831-7, contendo área total 55,6 – nº de mod. rurais 
0,79 – mód. rural 66,8 – nº mod. fiscais 2,39 – módulo fiscal 22. Imóvel matriculado sob n° 

12.818 do RGI de Tupi Paulista - SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, há benfeitorias não 
averbadas: existem duas casas sobre a propriedade, sendo uma de madeira (80 metros 

quadrados aproximadamente) e a outra de alvenaria, aproximadamente 90 metros quadrados e 

em estado regular, denominado de Sítio Santa Isabel. ÔNUS. 1) Conforme Av.07/12.818 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00739000620025150001 pela Central de Mandados de 

Campinas-SP. Avaliado em 04/05/2017 em R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais). 
Valor mínimo: R$ 207.500,00 (duzentos e sete mil e quinhentos reais). Depositário: José 

Carlos Gomes.  

LOTE 02: Nº PROCESSO: 0095300-14.2009.5.15.0007 – EXEQUENTE: ODILON JOSÉ 
CAPILLA + 03; EXECUTADO: VENICE TEXTIL LTDA – ME + 03. Apartamento nº 43, 

situado no 4º andar do “Condomínio Edifício Paraty”, à Avenida Brasil, nº 1.350, na 

http://www.galeriapereira.com.br/
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Vila Frezzarin, em Americana, contendo sala de jantar, sala de estar com varanda, dois 
dormitórios, um banheiro, uma suíte, cozinha, área de serviço e WC, possuindo a área útil de 

88,00m2, área comum de 19,67m2, área de garagem 42,50m2, área total de 150,17m2, 
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 2,7777% (40,586m2), cujo terreno designado 

pelo nº 4-A da quadra “S”, medindo 25,02m de frente para a Avenida Brasil; 24,76 na linha dos 

fundos, confrontando com a rua Guatemala; 68,59m de um lado, confrontando com os lotes 06, 
10 e fundos do lote 09; 72,70m do outro lado, confrontando com os lotes 03, 15 e fundos do lote 

18, perfazendo a área de 1.749,10m2. Ao apartamento estão vinculadas duas (2) vagas de 
garagem sob nºs 43 e 43, situadas no sub-solo. Imóvel matriculado sob nº 65.871 do RGI de 

Americana – SP e cadastrado na Prefeitura Municipal de Americana sob o nº 22.0032.0065.0021. 
OBS: Conforme Av.02/65.871, em virtude de haver sido averbada a construção do Condomínio 

Edíficio Paraty, a matrícula supra passa a se referir ao apartamento nº 43, já concluído. ÔNUS: 

1)Constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 2.320,35, conforme pesquisa realizada no site 
da Prefeitura Municipal de Americana -SP em 16/01/2018. 2)Constam débitos de condomínio no 

valor de R$ 885,57, conforme certidão e documento acostados aos autos pela Oficial de Justiça, 
Lilian Barreto Rodrigues. Avaliado em 14/02/2017 em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil 

reais). Valor mínimo: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).  

 
LOTE 03: N° PROCESSO: 0010397-70.2014.5.15.0007 – EXEQUENTE: ANDRE 

JEFFERSON NOGUEIRA + 02; EXECUTADO: THIAGO ISRAEL RODRIGUES 
TRANSPORTES – ME + 04. Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob nº 02, da quadra I, 

situado no loteamento denominado Jardim Chácaras Santa Paula, desta cidade, comarca e 2ª 
circunscrição de Limeira, medindo 50,00 metros de frente para a Rua Um, lado ímpar; 100,00 

metros do lado direito de quem do imóvel olham para a rua, confrontando com o lote 03, 100,00 

metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 01 e 50,00 metros nos fundos, confrontando 
com a área de lazer, compreendendo uma área superficial de 5.000,00 m2. Está cadastrado 

na Prefeitura Municipal local na quadra 2723, unidade 002. Imóvel matriculado sob n° 18.387 do 
2° RGI de Limeira - SP. OBS: 1) Conforme o Auto de Avaliação o referido imóvel localizado no 

município de Limeira, encontra-se subdividido em duas partes, sendo uma faixa com 30,00 metros 

do lado esquerdo de quem de fora do imóvel olha, da frente aos fundos, onde encontra-se 
construída uma casa com aproximadamente 100 m2, uma baia para cavalo coberto e um pequeno 

cômodo em separado; bem como uma faixa com 20,00 metros do lado direito de quem de fora do 
imóvel olha, da frente aos fundos, onde encontra-se construída uma residência com 

aproximadamente 120,00 m2, em bom estado de conservação. 2) Conforme Certidão do Oficial de 

Justiça, foi vendido ao executado apenas a parte do lado esquerdo de quem de fora do imóvel 
olha, através de um contrato de gaveta, e que corresponde a 3000,00 m2, conforme informações 

juntadas no processo no ID nº 686a528. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da 
Prefeitura Municipal de Limeira – SP, em 03/10/2018, o endereço atual do imóvel é Rua 

Amoreira, 341, Chácaras Santa Paula, Limeira – SP, e seu cadastro municipal correto é nº 
2723.002.000. Avaliado em 16/08/2016 em R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais). Valor 

mínimo: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Depositário: Antônio Rodrigues.  

 
LOTE 04: N° PROCESSO: 0010482-56.2014.5.15.0007 – EXEQUENTE: GENI PEREIRA; 

EXECUTADO: TILT GAMES BAR- ME E OUTROS. 1) Uma geladeira vertical, tipo cervejeira, 
marca Metalfrio, frostfree, cor vermelha, modelo VN50R, nº 1071651935659-0, com a logomarca 

“Brahma” estampada na porta, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais).  

2) Uma geladeira vertical, tipo cervejeira, cor verde, marca metalfrio, modelo VN446, capacidade 
de 387 litros, nº RG 21129944850632-5, cod. VN44GA4748, com a logomarca “Heineken” 

estampada na porta, em mau estado de conservação, com borrachas da porta danificadas e 
grades divisórias enferrujadas. Avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais). Valor mínimo: R$ 500,00 

(quinhentos reais).  

3) Uma geladeira vertical, tipo cervejeira, cor branca/amarela, marca Imbena, modelo CCV315 
BMAE 220v, nº 207150860267, capacidade de 449,7 litros, com a logomarca “Amstel” estampada 

na porta, em razoável estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 
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4) Uma geladeira vertical, tipo cervejeira, com porta transparente, marca Imbena, modelo CC355 
BMAE 220v, nº 042110800328, com a logomarca “Heineken” estampada na parte superior da 

porta, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

5) Uma geladeira, modelo antigo, com quatro portas, em madeira, marca Marson, em razoável 

estado de conservação. Avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

6) Uma geladeira, cor branca, marca Gelopar, nº 20078064980; em razoável estado de 
conservação. Avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais).  
7) Uma geladeira, cor branca, marca Gelopar, 2008064949, em razoável estado de conservação. 

Avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais).  
8) Uma pia, tipo gabinete, com cuba, em inox, medindo aproximadamente 1,60 metros de largura 

e 0,65 de profundidade, em bom estado de conservação. Avaliada em R$ 500,00 (quinhentos 
reais). Valor mínimo: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).  

9) Um balcão em inox, com duas portas, com refrigeração, medindo aproximadamente 2,00 

metros de largura e 0,65 de profundidade e 1,10 m de altura, em bom estado de conservação. 
Avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais). Valor mínimo: R$ 500,00 (quinhentos reais).  

10) Um balcão em inox, com cuba, contendo três portas, medindo aproximadamente 1,60 m de 
largura x 0,65 de profundidade, em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 700,00 

(setecentos reais). Valor mínimo: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 
11) Um balcão em inox, com refrigeração, contendo três portas, medindo aproximadamente 2,00 

m de largura x 0,65 de profundidade, em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).  
12) Um balcão em inox, com cuba, com 01 prateleira, medindo aproximadamente 1,60 m de 

largura x 0,65 de profundidade, em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 500,00 
(quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).  

13) Um balcão em inox, com três portas, medindo aproximadamente 2,00 metros de largura e 

0,65 de profundidade, com cuba quadrada para armazenar gelo, em bom estado de conservação. 
Avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). Valor mínimo: R$ 300,00 (trezentos reais).  

14) Um balcão em inox, com 04 portas, medindo aproximadamente 3,50 m x 0,65 de 
profundidade, em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor 

mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais).  

15) Uma pia, com cuba, em inox, medindo aproximadamente 1,00 m de largura e 0,65 de 
profundidade, em bom estado de conservação. Avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Valor mínimo: R$ 200,00 (duzentos reais).  
16) Uma chapa para lanche, sem marca aparente, com 1,30 m de largura, em razoável estado de 

conservação. Avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 200,00 
(duzentos reais). 

17) Uma fritadeira, marca Croydon, em razoável estado de conservação. Avaliada em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).  
18) Um fogão industrial com quatro bocas na horizontal, com 2,00 m largura, em razoável estado 

de conservação. Avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 200,00 
(duzentos reais).  

19) Um forno marca Dako, modelo couraçado, em razoável estado de conservação. Avaliado em 

R$ 200,00 (duzentos reais). Valor mínimo: R$ 100,00 (cem reais). 
20) Uma prateleira em inox, com cinco divisórias, em razoável estado de conservação. Avaliado 

em R$ 700,00 (setecentos reais). Valor mínimo: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).  
21) 23 mesas em madeira, medindo aprox. 1,10 m de altura e com tampo circular com diâmetro 

0,60 m, em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 150,00 cada. Total avaliado em R$ 
3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais). Valor mínimo: R$ 1.725 (mil e 

setecentos e vinte e cinco reais).  

22) 08 mesas de madeira, medindo aprox. 0,80 m de altura, com base redonda e tampo 
quadrado de 0,70 x 0,70 m, avaliada em R$ 120,00 cada. Total avaliado em R$ 960,00 

(novecentos e sessenta reais). Valor mínimo: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).  
23) 34 cadeiras em madeira, modelo cozinha, em bom estado de conservação, avaliada em R$ 
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70,00 (setenta reais) cada. Total avaliado em R$ 2.380,00 (dois mil e trezentos e oitenta reais). 
Valor mínimo: 1.190 (mil e cento e noventa reais).   

24) 30 banquetas, tipo bar, com encosto, em madeira, assento quadrado, medindo aprox. 1,00 m 
de altura, em bom estado de conservação, avaliada em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada. 

Total avaliado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Valor mínimo: R$ 2.100,00 (dois 

mil e cem reais).  
25) 24 banquetas, sem encosto, em madeira, assento quadrado, medindo aprox. 0,75 m de 

altura, em bom estado de conservação, avaliada em R$ 100,00 (cem reais) cada. Total avaliado 
em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais).  
26) Um conjunto de treliças metálicas, com lados de aprox. 0,30m, próprias para montagem de 

palco/som, com as seguintes medidas, aproximadas: uma peça de 5,00 m; três peças de 4,00 m; 

três peças de 1,00; duas peças de 0,70 m; uma peça de 1,50 m e uma peça de 2,00 m, dois 
cubos para emendas, em bom estado de conservação. Total avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Valor mínimo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Total avaliado em 30/10/2017 em R$ 
40.790,00 (quarenta mil setecentos e noventa reais). Valor mínimo: R$ 20.395,00 (vinte mil 

trezentos e noventa e cinco reais). Bem localizado no seguinte endereço: Avenida João 

Pessoa, nº 19, Centro, Nova Odessa – SP. Depositário: Vinicius Blanco Costa, Rua José Basson, 
1081, Nova Odessa – SP.  

 
LOTE 05: N° PROCESSO: 0011037-73.2014.5.15.0007 – EXEQUENTE: WANDERLEY 

DONIZETE GONÇALVES E OUTROS; EXECUTADO: WELDOTRON DO BRASIL SISTEMAS 
DE EMBALAGEM LTDA + 05. Um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob número 3, da 

quadra D, situado no loteamento denominado “Riviera Tamborlin”, em Americana, medindo 

19,00 metros de frente para a rua A; 19,00 metros nos fundos, confrontando com o Iate Clube de 
Limeira; por 45,00 metros de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando lateralmente 

com os lotes 2 e 4, com a área de 855,00 metros quadrados. Cadastro municipal n° 26-0037-
0115 da P.M de Americana. Imóvel matriculado sob n° 9.653 do RGI de Americana – SP. OBS: 1) 

Conforme Av.04/9.653 foi construído sobre o terreno supra um prédio residencial, que recebeu o 

nº 200, da Rua José Muller, antiga rua A, do loteamento Riviera Tamborlin, com área 
construída de 81,00 metros quadrados. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, as benfeitorias 

averbadas (Av.04/9.653) trata-se de área demolida, segundo informação constante do Cadastro 
da Prefeitura). 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação há benfeitorias não averbadas, 

consistente em uma casa residencial (sobrado) em construção (inacabada) com área de 574,80 

metros quadrados, segundo projeto de regularização e construção de aumento residencial, 
planta aprovada em 13/11/2014 pela Prefeitura Municipal de Americana – SP, e possui o cadastro 

municipal atual sob nº 26.0037.0115.0000. Avaliado em 29/06/2017 em R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais). Valor mínimo: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais). Depositário: Pery Bomeisel.  
 

LOTE 06: N° PROCESSO: 0011064-85.2016.5.15.0007 – CANCELADO. 

 
LOTE 07: N° PROCESSO 0000799-63.2012.5.15.0007 – EXEQUENTE: ALESSANDRA 

APARECIDA DE ALMEIDA; EXECUTADO: CONFECÇÕES ED BORT LTDA. + 01 – 1) Um 
veículo, marca Volkswagen, modelo Gol 1.0 MI 8 V, 04 portas, cor preta, placa DMU 3198, ano de 

fabricação 2005, modelo 2005, chassi 9BWCA05X25T194610, estando o veículo no seguinte 

estado: pneus: meia vida, estofamento em bom estado de uso e conservação; pintura em regular 
estado de conservação, apresentando riscos espalhados por todo o veículo, especialmente na 

porta do motorista; lataria em bom estado geral de conservação, parte elétrica e mecânica em 
funcionamento normal; hodômetro registrando 406.430 km rodados.  Avaliado em 02/03/2015 em 

R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.000,00 (sete mil reais). Depositário: 
Antônio Bortolin, Rua Basílio Dias, 144- Vila Bertini – Americana – SP. 

 

LOTE 08: PROCESSO Nº 0010727-96.2016.5.15.0007 – EXEQUENTE: CLARICE 
TAVARES NUNES; EXECUTADO: ROSSI, KALVAN & CIA LTDA – ME. 1) Maquina atadora de 

urdume marca Acta Modelo M80 com cavalete. Avaliado em R$13.000,00. Valor mínimo: 
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); 2) Maquina de corte de amostras. Avaliado em 
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R$5.000,00. Valor mínimo: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 3) 898 metros de tecido 
ordem 131.002, cores variadas – R$ 5,50/m. Avaliado em R$ 4.939,00. Valor mínimo: R$2.469,50 

(dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); 4) 1433 metros de tecido 
ordem 121.005, cores variadas – R$ 7,50/m. Avaliado em R$ 10.747,50. Valor mínimo: 

R$5.373,75 (cinco mil trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos); 5) 204 metros 

de tecido ordem 138.002, cores variadas – R$6,50/m. Avaliado em R$1.326,00. Valor mínimo: 
R$663,00 (seiscentos e sessenta e três reais); 6) 117 metros de tecido ordem 222.002, cores 

variadas – R$19,00/m. Avaliado em R$2.223,00. Valor mínimo: R$1.111,50 (um mil, cento e onze 
reais e cinquenta centavos); 7) 173 metros de tecido ordem 216.002, cores variadas – R$7,00/m. 

Avaliado em R$ 1.211,00; Valor mínimo: R$605,50 (seiscentos e cinco reais e cinquenta 
centavos); 8) 369 metros de sarja poliéster, cru – R$3,50m. Avaliado em R$1.291,50. Valor 

mínimo: R$645,75 (seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos); 9) 668 

metros de tecido ordem 193.001 – cru – R$3,50/m – Avaliado em R$2.408,00. Valor mínimo: 
R$1.204,00 (um mil e duzentos e quatro reais); 10) 291 metros de tecido ordem 216.001 – cru – 

R$5,00/m – Avaliado em R$1.455,00. Valor mínimo: R$727,50 (setecentos e vinte e sete reais e 
cinquenta centavos); 11) 320 metros de tecido ordem 222.001, cru – R$8,00/m. Avaliado em 

R$2.560,00. Valor mínimo: R$1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais); 12) Fiorino placas 

DEY4759 Chassi nº 9BD25504428723346. Avaliado em R$10.000,00. Valor mínimo: R$ 5.000,00 
(cinco mil reais); 13) Urdideira + gaiola. Avaliado em R$25.000,00. Valor mínimo: R$ 12.500,00 

(doze mil e quinhentos reais); 14) 709 metros de tecido ordem 121.002, cores variadas – 
R$7,50/m. Avaliado em R$5.317,50. Valor mínimo: R$ 2.658,75 (dois mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos); 15) 1170 metros de tecido ordem 132.002, cores 
variadas. Avaliado em R$7,50/m – Avaliado em  R$8.775,00. Valor mínimo: R$4.387,50 (quatro 

mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 16) 179 metros de tecido ordem 

233.002, cores variadas – R$3,50/m. Avaliado em R$626,50. Valor mínimo: R$313,25 (trezentos e 
treze reais e vinte e cinco centavos); 17) 346 metros de tecido ordem 245/312/328.002, cores 

variadas - R$4,70/m. Avaliado em R$ 1.626,20. Valor mínimo: R$813,10 (oitocentos e treze reais 
e dez centavos); 18) 101 metros de tecido emborrachado, cores variadas – R$ 7,50/m. Avaliado 

em R$757,50. Valor mínimo: R$378,75 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos); 19) 85 metros de tecido ordem 023.001, cru – R$5,00/m. Avaliado em R$425,00. 
Valor mínimo: R$212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos); 20) 4 Teares marca 

Ribeiro, com maquineta. Avaliado em R$10.000,00. Valor mínimo: R$5.000,00 (cinco mil reais); 
21) Aproximadamente 70 pentes usados – R$10,00/cada. Avaliado em R$700,00. Valor mínimo: 

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais); 22) 964 metros de tecido ordem 023.002, cores variadas 

– R$7,50/m. Avaliado em R$7.320,00. Valor mínimo: R$3.660,00 (três mil e seiscentos e sessenta 
reais); 23) 573 metros de tecido ordem 193.002, cores variadas – R$7,50/m. Avaliado em 

R$4.297,50. Valor mínimo: R$2.148,75 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos); 24) 238 metros de tecido com matelasse, cores variadas – R$6,00/m. Avaliado em 

R$1.428,00. Valor mínimo: R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais); 25) 138 metros de tecido 
maquinetado PAxPES, cru – R$4,00/m. Avaliado em R$ 552,00. Valor mínimo: R$ 276,00 

(duzentos e setenta e seis reais). Total avaliado em 07/07/2016 em R$ 122.986,20 (cento 

e vinte e dois mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). Valor mínimo: 
R$61.493,10 (sessenta e um mil quatrocentos e noventa e três reais e dez centavos). 

 
LOTE 09: N° PROCESSO 0041600-12.1998.5.15.0007 – CANCELADO. 

 

LOTE 10: Nº PROCESSO 0027900-22.2005.5.15.0007 – EXEQUENTE: VALDIVINO 
SEVERO DE MOURA + 02; EXECUTADO: ARUÁ RESTAURANTE E CERVEJARIA LTDA. ME 

+ 02. O APARTAMENTO nº 1505, tipo (2QC), localizado no 15º andar do BLOCO 3 – 
EDIFÍCIO PARQUE DO CARMO, integrante do empreendimento denominado RESIDENCIAL 

PARQUE CIDADE DE SÃO PAULO, situado à Rua Costa Barros, nº 2.050, no 26º 
Subdistrito Vila Prudente, contendo a área real privativa de divisão não proporcional de 

58,04m2, a área real comum de divisão não proporcional de 10,00m2, correspondente ao direito 

de uso de uma vaga de garagem do tipo “C” para guarda de veículo de passeio pequeno, no 
térreo (coberta), e a área real de uso comum de divisão proporcional de 52,33m2 perfazendo a 

área real de 120,37m2, e com a área equivalente de construção de 98,72m2, correspondendo-
lhe a fração ideal do terreno de 0,0728% e a quota do terreno de 29,60m2, e com a fração ideal 
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no Bloco de 0,8756% ou 3,7437m2. O terreno onde acha-se construído o empreendimento 
encerra a área de 40.659,60m2. Contribuinte: 156.036.0019-4 (em maior área). Imóvel 

matriculado sob nº 113.635 do 6º RGI de São Paulo–SP. ÔNUS: 1) Conforme AV.01/113.635 
consta SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM de tubulações sob a faixa de terreno com a 

área de 2.083,14 m2, “non aedificandi” em favor da Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo – SABESP. 2) Conforme R.04/113.635 consta HIPOTECA em favor da Caixa 
Econômica Federal – CEF. Reavaliado em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Valor 

mínimo: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Depositário: Rosemeire Alonso. 
 

LOTE 11: N° PROCESSO: 0011561-65.2017.5.15.0007 – EXEQUENTE: ALEXANDRE 
SANTOS DA SILVA; EXECUTADO: HALLAMO ARTEFACTOS DE PAPEIS LTDA E OUTROS. 

A) Um veículo marca VW/Gol 1.0, ano 2006 e modelo 2007, de placas DUS-6957, RENAVAM nº 

901462659, cor branca, quatro portas, básico, hodômetro com 133.245 Km, com pneus e 
estofados em bom estado, lataria em bom estado, sem batidas aparente, com pequenas 

avariações na porta dianteira, lado direito, motor em bom estado de conservação e 
funcionamento. CRLV em nome da executada Maittra Indústria e Comércio de artefato de Papel S-

A - CNPJ nº 72.679.145/0001-71. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 

15/01/2018, constam débitos relativos à IPVA no valor de R$ 536,99. Avaliado em 28/07/2017 em 
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.000,00 (sete mil reais).  

B) Um veículo marca I/Hyundai/Azera 3.3 V-6, ano 2010 e modelo 2011, cor prata, 04 portas, 
placas FKA-4422, RENAVAM nº 383506530, completo (ar condicionado, vidros elétricos, direção 

hidráulica, câmbio automático, teto solar, som), hodômetro com 97.721 Km, bancos em couro, 
com estofados, pneus e lataria em bom estado de conservação, motor em bom estado de 

funcionamento. CRLV em nome da executada Maittra Indústria e Comércio de artefato de Papel 

SA - CNPJ nº 72.679.145/0001-71. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, 
em 15/01/2018, constam débitos relativos à IPVA no valor de R$ 1.452,79 e multas no valor de 

R$ 4.034,95. Avaliado em 28/07/2017 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). 

C) Um veículo marca Fiat/Ducato Cargo, ano 2012 e modelo 2013, cor branca, de placas FEH-

9711, RENAVAM nº 497336014, hodômetro com 184.045km, diesel, com estofados e pneus em 
bom estado, lataria em bom estado de conservação, sem batidas aparentes, motor em bom 

estado de conservação e funcionamento. CRLV em nome da executada Maittra Indústria e 
Comércio de artefato de Papel SA - 72.679.145/0001-71. ÔNUS: Constam débitos relativos a IPVA 

no valor de R$ 853,11 e multas no valor de R$195,23, conforme pesquisa realizada no site do 

Detran-SP em 15/01/2018. Avaliado em 28/07/2017 em R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). 
Valor mínimo: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Total avaliado em 28/07/2017 em R$ 

106.000,00 (cento e seis mil reais). Valor mínimo: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil 
reais). Bens localizados na Avenida Unitika, 320, Jardim Helena, Americana – SP. Depositário: 

Edilson da Silva, Rua Comendador Thomaz Fortunato, 2000, bl. 18- apt 202- Americana/SP. 
 

LOTE 12: N° PROCESSO 0087100-18.2009.5.15.0007 – EXEQUENTE: THIAGO 

BRIGATTI GONÇALVES + 11; EXECUTADO: INDÚSTRIA METALURGICA MAQUISFER 
LTDA + 02 – 1) Um torno de repuxo, sem marca, modelo e n° de serie aparentes, cor azul, para 

chapa de até 3 mm e de 1,00 metro de diâmetro, em regular estado de uso e conservação, 
reavaliado, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

2) Uma puncionadeira (prensa copiadeira e posicionadora), marca Trumpf, modelo CS 20A, n° da 

fábrica 9004 9069, cor verde, em regular estado de uso e conservação, reavaliado, em R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais). Valor Mínimo: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); 3) Duas 

(02) serras de fita, horizontais, marca Romarfra, modelo RMF 250 E, comprimento da fita – 3450 
mm, em regular estado de conservação, reavaliado em R$ 4.500,00 cada, totalizando R$ 9.000,00 

(nove mil reais). Valor Mínimo: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 4) Uma 
furadeira fresadora, marca Ferrari, modelo ZX7032S, sem n° de serie aparente, em regular estado 

de uso e conservação, reavaliado em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Valor Mínimo: R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 5) Uma furadeira fresadora, marca Head Milling & 
Drilling Machine, modelo ZX40, n° de serie 157, date 1997 – 8, em regular estado de uso e 

conservação, reavaliado em R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Valor Mínimo: R$ 
3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais); 6) Uma furadeira de coluna, marca Schulz, 
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modelo FSC25, sem n° de serie aparente, em bom estado de uso e conservação, reavaliado em 
R$ 900,00(novecentos reais). Valor Mínimo: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 

7) Uma furadeira de coluna, marca S.A. Yadoya, modelo FY-S25, serie 1191 –n° 6859, em regular 
estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Valor 

Mínimo: R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais); 8) Um torno revólver, marca 

Xervitt, tipo TR-25-M, serie 1979, n° 2048, em regular estado de uso e conservação, reavaliado 
em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Valor Mínimo: R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais); 9) Uma máquina de solda, marca Esab, modelo Smashweld 257, n° 
F0833348, cor amarela, em bom estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 2.250,00 (dois 

mil duzentos e cinquenta mil reais). Valor Mínimo: R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco 
reais); 10) Duas (02) máquinas de solda, marca Bambozzi, modelo TDG-410ED-ADVANCED 4 x 

4, com as seguintes especificações: n° PS 50220.000.3007 e serie 438128 e, n° PS 

50220.000.3307 e serie 437385, ambas em bom estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 
2.500,00cada, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor Mínimo: R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais); 11) Duas (02) máquinas de solda, marca Esab, modelo Smashweld 350, 
cor amarela , n°s de serie F0735335 e F0810094, em bom estado de uso e conservação, 

reavaliado em R$ 5.000,00 cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor Mínimo: R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); 12) Uma máquina de solda, marca Bambozzi, modelo Mega Plus 
350, n° de serie 440257, cor vermelha, em bom estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Valor Mínimo: R$ 1.100,00 (mil e cem reais); 13) Um 
compressor de ar, marca Schulz, modelo C232402 e n° de serie 25003717 DE 11/2001, 30 pés, 

350 litros, 7,5 hp, em bom estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 3.600,00 (três mil e 
seiscentos reais). Valor Mínimo: R$ 1.800,00 (um mil duzentos e sessenta reias); 14)Uma 

prensa, marca Prezap, modelo PZ45, 45 toneladas, motor 4 CV, Fabr. 01.03, n° máq. 555, em 

bom estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Valor 
Mínimo: R$ 7.000,00 (sete mil reais); 15) Uma prensa, marca Jundiaí, modelo LE80M30, n° 

8956-4, capacidade 80 toneladas, 101280, em regular estado de uso e conservação, reavaliado 
em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Valor Mínimo: R$ 9.000,00 (nove mil reais); 16) Uma 

furadeira, fresadora, marca Rocco , modelo FFPR40 A, cor verde, sem n° de serie aparente, em 

regular estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor 
Mínimo: R$ 6.000,00 (seis mil reais);17) Um torno, marca Nardini, modelo MS 205 

(Mascote), n° de serie D3JDQ115, em bom estado de uso e conservação reavaliado em R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Valor Mínimo: R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reasi); 18) Um torno revólver, marca AMA, modelo TR-4, n° 1091, em regular estado 

de uso e conservação, reavaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Valor Mínimo: 
R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais); 19) Duas (02) máquinas de solda, 

marca Solmig 370, cor verde, ambas em bom estado de conservação, reavaliado em R$ 2.300,00 
cada, totalizando R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Valor Mínimo: R$ 2.300,00 

(dois mil e trezentos reais); 20) Uma máquina de solda, marca Welding (Air Liquide), modelo 
MIG 450S, Mtr. M227572, em regular estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 1.800,00 

(um mil e oitocentos mil reais). Valor Mínimo: R$ 900,00 (novecentos reais); 21) Quatro 

(04) morsas, n° 05, uma de marca Schulz, 02 da marca Somar e uma da marca Metalsul, em 
regular estado de uso e conservação, reavaliado em R$ 225,00 cada, totalizando R$ 900,00 

(novecentos reais). Valor Mínimo: R$ 450.00 (quatrocentos e cinquenta reais). Bens 
localizados na Rodovia Lix da Cunha SP, nº 650, Campinas – SP. 

 

LOTE 13: PROCESSO Nº 0001726-63.2011.5.15.0007 – EXEQUENTE: MARCOS 
APARECIDO DOURADO; EXECUTADO: CIALOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP 

+ 01. 1) Um caminhão marca M. Benz, modelo 912, ano fabricação 1990, ano modelo 1990, 
diesel, chassi 9BM688123LB873888, placa BWF9215, de propriedade de CIATEL TRANSPORTES E 

ENCOMENDAS LTDA, estando o veículo em seguinte estado: pneus em bom estado de uso e 
conservação, estofamento em ruim estado de conservação, lataria em regular estado de 

conservação, pintura em regular estado de conservação, parte elétrica e mecânica em bom estado 

de funcionamento.  Avaliado em 08/08/2015 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor 
Mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  2) Um caminhão da marca M. Benz, modelo L 608 

D, ano fabricação 1978, ano modelo 1978, diesel, chassi 30830212364735, placa BUS2207, de 
propriedade de CIATEL TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA, estando o veiculo no seguinte 
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estado: pneus em bom estado de uso e conservação, estofamento em bom estado de 
conservação, lataria em bom estado de conservação, pintura em bom estado de conservação, 

parte elétrica e mecânica em bom estado de funcionamento. Avaliado em 08/08/2015 em R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). Valor Mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os veículos 

possuem carroceria tipo baú e não estão mais alienados. Total avaliado em R$60.000,00 

(sessenta mil reais). Valor Mínimo: R$30.000,00 (trinta mil reais). Depositário: Ieda Maria 
Yassue Pellisson, Rua Maestro Silvio Bianchi, 486, Vila Cordenonsi, Americana/SP.  

 
LOTE 14: Nº PROCESSO: 0011223-28.2016.5.15.0007 – EXEQUENTE: JOSE BENTO DE 

MELO; EXECUTADO: ESSETEC CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA - ME +2. Um veículo 
marca Volkswagem, tipo Gol 1.0 Trend, ano e modelo 2008, com duas portas, cor vermelha, placa 

EAV-8758, Renavam nº 956181546, veículo este em bom estado de uso e conservação, 

encontrando-se no momento com pintura em bom estado, lataria em bom estado, com pequenas 
avarias no para-choque dianteiro, lado direito e lateral traseira, lado esquerdo, bancos em  

razoável estado, com banco do motorista e passageiro rasgados  e pneus em bom estado, 
hodômetro marcando 303.782 quilômetros e com para-brisas trincado. Acessórios: Vidros 

elétricos.  ÔNUS: 1) Constam débitos relativos a IPVA no valor de R$ 1.614,94 e multas no valor 

de R$1.747,70, conforme pesquisa realizada no site do Detran-SP em 12/04/2017. Avaliado em 
21/06/2016 em R$14.000,00 (quatorze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Depositária: Rosa Vieira de Azeredo. 
 

LOTE 15: Nº PROCESSO 0002129-95.2012.5.15.0007 – EXEQUENTE: ROBERTO 
CARLOS RODRIGUES SOUZA; EXECUTADO: LITORAL SERVICOS TECNICOS LTDA +02.  

A) Matrícula n. 5.337, RGI de Getulina - Um lote de terreno urbano sem benfeitorias medindo 

9,06 metros, mais 3,00 metros de frente para a Rua 03; 12,00 metros nos fundos confrontando-se 
com a área verde; 19,50 metros pelo lado direito com a área verde; 20,00 metros pelo lado 

esquerdo com o lote 03, num total de 239,52 metros quadrados, subordinado ao lote – 02 da 
quadra “K”, no denominado Loteamento São Sebastião no distrito de Macucos, município e 

comarca de Getulina – SP. Cadastro Municipal nº 00005483-9. Avaliado em 19/01/2017 em R$ 

30.000,00; Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
B) Matrícula n. 5.338, RGI de Getulina - Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, medindo 

12,00 metros de frente para a Rua 03; 12,00 metros aos fundos com a área verde; 20,00 metros 
pelo lado direito com o lote 02, 20,00 metros pelo lado esquerdo com o lote 04, num total de 

240,00 metros quadrados, subordinado ao lote 03, da quadra “K”, no denominado Loteamento 

São Sebastião no distrito de Macucos, município e comarca de Getulina – SP. Imóvel cadastrado 
na Prefeitura Municipal sob nº 00005484-9. Avaliado em 19/01/2017 em R$ 30.000,00. Valor 

mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
C) Matrícula n. 5.339, RGI de Getulina - Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, medindo 

11,00 metros de frente para a Rua Adolfo Serra; 20,00 metros aos fundos com o lote 03; 14,14 
metros, mais 3,00 metros pelo lado direito; 12,00 metros pelo lado esquerdo com o lote 01; num 

total de 222,62 metros quadrados, subordinado ao lote 04 da quadra “K” no denominado 

Loteamento São Sebastião no distrito de Macucos, município e comarca de Getulina – SP. Imóvel 
cadastrado na prefeitura municipal sob nº 00005485-9. Avaliado em 19/01/2017 em R$ 

30.000,00. Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Depositário: Henny Nunes 
Junior.  

 

LOTE 16: Nº PROCESSO 0012181-19.2013.5.15.0007 - EXEQUENTE: ELVIO 
ISCUISSATI E OUTROS (2); EXECUTADO: NOVA ODESSA LOGISTICA E ARMAZENS 

GERAIS LTDA + 02 - A) Uma carreta, tipo Sider, SR/Fachini SRF LO, de placas DJC-0243, ano e 
modelo 2005, avaliada em R$ 40.000,00; Valor mínimo: R$20.000,00 (vinte mil reais); B) 

Uma carreta, tipo Sider, SR/Fachini SRF LO, de placas DJC-0245, ano e modelo 2005, avaliada em 
R$ 40.000,00; Valor mínimo: R$20.000,00 (vinte mil reais); C) Um caminhão, tipo cavalo 

mecânico, marca VW/18.310 Titan, de placas DJC-0232, ano e modelo 2005, avaliado em R$ 

35.000,00; Valor mínimo: R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); D) Um 
caminhão, tipo cavalo mecânico, marca VW/18.310 Titan, de placas DJC-0233, ano e modelo 

2005, avaliado em R$ 45.000,00. Valor mínimo: R$22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais); Totalizando as avaliações em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em 
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14/10/2016. Valor mínimo: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  
 

LOTE 17: Nº PROCESSO 0011600-04.2013.5.15.0007 - EXEQUENTE: HELEN 
LOMBARDE MARINHO; EXECUTADO: OKLAN INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME 

E OUTROS - Uma chácara sito á Rua Antonio Vazzoler, nº 560, Residencial Vale dos 

Lírios, em Nova Odessa/SP (lote 8 da quadra 2), com área de terreno de 1.075,00 metros 
quadrados e com área edificada de 192,72 metros quadrados, conforme dados constantes na 

ficha espelho da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Nova 
Odessa sob nº 32.00711.0399.00. Imóvel matriculado sob nº 20.219 no RGI de Nova Odessa SP. 

ÔNUS: 1) Conforme pesquisa realizada na Prefeitura Municipal de Nova Odessa, constam débitos 
relativos a IPTU no valor de R$ 3.951,17, até 27/03/2017. Avaliado em 31/05/2016 em R$ 

270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Valor mínimo: R$135.000,00 (cento e trinta e 

cinco mil reais). Depositário: Ernesto Seraphim. 
 

LOTE 18: Nº DO PROCESSO: 0001668-60.2011.5.15.0007; EXEQUENTE: ANTONIO 
DONIZETE RUSSO; EXECUTADO: ROTOMEC ENGINEERING INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA + 02. Um torno mecânico horizontal, marca Clever, modelo L-26200A, com acessórios, no 

de série 13034, ano de fabricação, em ótimo estado de uso e conservação. Avaliado em 
15/07/2017 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco 

mil reais). Depositário: Maria Luiza Martins, Rua São Gonçalo, 315, N. S. Do Carmo, Americana – 
SP. 

 

 


