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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.br  
E-mail:contato@galeriapereira.com.br  
____________________________________________________________________________  
Recebimento de Propostas de CONCORRÊNCIA PÚBLICA: No dia 10/09/2020 até às 
16h00min (dezesseis horas), impreterivelmente (horário de Brasília). 
1 – As propostas deverão ser encaminhadas diretamente ao Corretor nomeado, no período 
supra indicado, através do e-mail contato@galeriapereira.com.br, sob pena de não serem 
conhecidas. Não haverá encerramento presencial. 
2 – Após o encerramento do prazo de recebimento de propostas, o Corretor nomeado irá apre-
sentar aos autos todas as PROPOSTAS RECEBIDAS, bem como, um “MAPA DE CLASSIFI-
CAÇÃO”, indicando a ordem de recebimento das propostas, qualificação dos licitantes, valores, 
forma de pagamento e eventuais observações, apresentando-as ao juízo para “homologação” 
da “melhor proposta”. 
3 – VENDA DIRETA: Os bens que não receberem propostas válidas na fase de “Concorrência 
Pública” 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 10/11/2020 às 16h00min (dezesseis horas), (também pelo e-mail: 
contato@galeriapereira.com.br). 
4 – VALOR MÍNIMO: 50% (cinquenta por cento) da avaliação, salvo informação diversa à mar-
gem do respectivo lote. 
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 
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 
transferência bancária, em conta a ser indicada pelo corretor responsável. 

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 a execução do valor remanescente será dirigi-
da 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 transferência bancária, em conta a ser informada pelo 
corretor, em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar o 
comprovante de transferência bancária ao corretor responsável. 
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 
obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
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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, compen-
sações 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 alie-
nados. 
- 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 proce-
dimento 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 avali-
ação, 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 imó-
vel.   
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 ilustrati-
vas/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) po-
derá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 1

o
, do Código de 

Processo Civil. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos 
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os 
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relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e mul-
tas, 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 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 ante-
rior. 
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 – SP.  

 
LOTE 01: Nº PROCESSO: 0011963-45.2015.5.15.0128 - EXEQUENTE: LUIZ GONZAGA OLI-
VEIRA + 22; EXECUTADO: METALURGICA SOUZA LTDA + 06. Gleba de terras com a área 
de 13.778,45 metros quadrados, nesta cidade, comarca e 2ª circunscrição de Limeira, medindo 
90,29 metros com frente para o prolongado da Avenida Vitorino Arigone; 154,92 metros no 
lado esquerdo divisando com Irmãos Kuhl; no lado direito partindo do alinhamento da rua, se-
gue inicialmente com 67,41 metros; daí reflete ligeiramente à esquerda e segue com 86,88 me-
tros, divisando nestas linhas com Suely Maria Machado e com Burigotto S/A. Indústria e Co-
mercio; nos fundos mede 93,86 metros confinando com Carlos Pacheco e Silva e outros. Está 
cadastrado na Prefeitura Municipal local, quadra 2777, unidade 004. Imóvel matriculado sob nº 
21.737 do 2º RGI de Limeira - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/21.737, consta que do imóvel supra 
foi desmembrada uma área de 2.000,00 metros quadrados, matriculada ato contínuo sob n. 
26.978, onde constam suas medidas, características e confrontações, remanescendo no imóvel 
supra, uma gleba de terras com a área de 11.778,45 m2, dentro da seguinte descrição: “partin-
do do ponto C1, segue 59,52 metros, até o ponto C7, confrontando com o prolongamento da 
Rua Vitorino Arigone, daí reflete à direita e segue 63,15 metros, até o ponto C4-A, deflete à 
esquerda e segue 30,57 metros, até o ponto C4, confrontando nestas duas linhas com a Gleba 
B, daí deflete à direita e segue 86,14 metros, até o ponto C3, confrontando com Burigotto S/A 
Ind. e Comercio, daí deflete à direita e segue 93,86 metros até o ponto C2, confrontando com 
Carlos Pacheco Silva e outros, deflete à direita e segue 154,92 metros, até o ponto C1, perfa-
zendo uma área de 11.778,45 m2”. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta no imó-
vel uma área administrativa em dois pavimentos, construção em alvenaria, piso cerâmico e 
acabamento em padrão médio. Três barracões industriais, sendo um deles parcialmente inaca-
bado, com fechamento lateral em alvenaria, piso em concreto rústico e cobertura em estrutura 
metálica e telhas de fibrocimento, totalizando uma área construída de aproximadamente 
4.446,50 metros quadrados, conforme ficha cadastral da Prefeitura Municipal de Limeira, loca-
lizado na Avenida Vitorino Arigone, 303, Jardim Santa Bárbara, Limeira – SP. 3) Conforme 
Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Limeira – SP, em 
03/07/2019, o número atual do cadastro municipal é 2777.004.000. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.03/21.737 consta PENHORA no processo nº 0011616-63.2015.5.15.0014 pela Central de 
Mandados de Limeira - SP. 2) Conforme Av.04/21.737 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 0011616-63.2015.5.15.0014 pela Central de Mandados de Limeira - SP. 3) Con-
forme Av.05/21.737 consta PENHORA no processo nº 0020966-10.2006.8.24.0008/01 pela 1ª 
Vara Cível de Blumenau - SC. 4) Conforme Av.06/21.737 consta PENHORA no processo nº 
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0004879-46.2012.8.26.0320 pelo 1º Oficio Cível de Limeira - SP. 5) Conforme pesquisa realiza-
da no site da Prefeitura Municipal de Limeira – SP, em 03/07/2019, constam débitos relativos à 
IPTU no valor de R$ 14.257,94. Reavaliado em 06/12/2019 em R$ 9.400.000,00 (nove milhões 
e quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 3.760.000,00 (três milhões e setecentos e ses-
senta mil reais). Depositário: João Baptista Guarino. . 
 
LOTE 02: Nº PROCESSO: 0000196-44.2014.5.15.0128 – EXEQUENTE: RENILDO DA SILVA 
FREITAS; EXECUTADO: LEAO & LEAO RENTAL PARTICIPACOES S/A + 03. Unidade au-
tônoma residencial nº 18, com área total de 5.957,45 metros quadrados e área exclusiva 
de terreno de 3.551,40 metros quadrados, adquirida pelo R.204/30.657, do Condomínio 
Colina Verde, em Ribeirão Preto, objeto da matrícula 30.657 do 2º RGI de Ribeirão Preto – 
SP, que assim se descreve: uma gleba de terras situada neste município de Ribeirão Preto, 
contendo a área de 14,43 alqueires correspondente a 34,92 has., dentro da seguinte descrição 
perimétrica: Começa num ponto denominado D, distante 139,50 ms. de uma marco do D.E.R. – 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, situado no encontro das re-
tas de divisas entre a estrada de acesso da Fazenda São Geraldo e a faixa de domínio da es-
trada para o contorno sul do anel viário de Ribeirão Preto, desse ponto D, segue na distância de 
183,30 ms, através de uma linha reta definida pelo eixo do córrego retificado aí existente, e que 
separa as terras da Fazenda São Geraldo, de propriedade de Walter Engracia de Oliveira e sua 
mulher e da Imobiliária Colina Verse S/C Ltda., até atingir o ponto denominado C. Desse ponto, 
deflete à direita e ainda separando terras da Fazendo São Geraldo da Imobiliária Colina Verde 
S/C Ltda., segue com o rumo de 67º30’SW e distância de 90,20 ms, até atingir o ponto denomi-
nado G. Desse ponto e ainda com os mesmos confrontantes e com o mesmo rumo segue na 
distância de 125,20 ms, até atingir o ponto H. Desse ponto deflete à direita e segue com o rumo 
de 39º02’NW e distância de 124,20 ms, até atingir o ponto E. Desse ponto deflete à esquerda e 
ainda confrontando com terras da Fazendo São Geraldo, segue com o rumo de 46º58’SW e 
distância de 212,72 ms, até atingir o ponto 44. Desse ponto, deflete à esquerda e segue no 
rumo de 36º03’SW e distância de 26,90 ms., até atingir o ponto 43. Desse ponto e ainda con-
frontando com terras da Fazenda São Geraldo, deflete à esquerda e segue com rumo de 
33º37’SW e distância de 164,22 ms, até atingir o ponto 42. Desse ponto, deflete à direita e se-
gue com rumo de 34º03’SW e distância de 397,28 ms, até atingir o ponto 41, que define o en-
contro de divisas entre a Fazenda São Geraldo, a Fazenda Olhos D’Agua e a Imobiliária Colina 
Verde S/C Ltda. Desse ponto, deflete à direita e segue agora em confronto com terras da Fa-
zendo Olhos D’Agua, com o rumo de 89º27’NW e distância de 95,00 ms, até atingir o ponto I. 
Desse ponto e ainda confrontando com terras da Fazenda Olhos D’Agua, deflete à direita com 
rumo de 11º45’NE e distância de 336,00 ms, até atingir o ponto J. Desse ponto deflete à es-
querda e segue com o rumo de 75º45’NW e distância de 65,00 ms, até atingir o ponto L. Ainda 
em confronto com terras da Fazenda Olhos D’Agua, deflete à direita com rumo de 34º15’NW e 
distância de 288,00 ms, até atingir o ponto M. Desse ponto deflete à esquerda e segue com 
rumo de 75º10’NW e distância de 22,00 ms, até atingir o ponto N, ponto este que define tam-
bém o encontro das divisas entre a Fazenda Olhos D’Agua, a Imobiliária Colina Verde S/C 
Ltdas e a faixa de domínio D.E.R da estrada para o contorno Sul do Anél Viário de Ribeirão 
Preto. Desse ponto deflete à direita e segue confrontando com a faixa de domínio D.E.R., com 
o rumo de 79º06’NE e distância de 1.261,34 ms, até atingir o ponto D, início desta descrição. 
Imóvel matriculado sob o nº 30.657 do 2º RGI de Ribeirão Preto – SP. OBS: 1) Conforme 
R.01/30.657 consta que o Condomínio se denominará Colina Verde e se constituirá de um todo 
indivisível composto de área de uso exclusivo dos condôminos e áreas destinadas a estradas, 
caminhos, servidões, áreas e serviço e de preservação biológica natural. O condomínio “Colina 
Verde”, se constituirá de 50 frações ideais. 2) Conforme  Av.165/30.657, a unidade autônoma 
residencial determinada pelo número 18 (dezoito) possui a área de uso exclusivo de ter-
reno de 3.551,40 metros quadrados, que assim se descreve: mede 23,24 metros em reta e 
19,76 metros em curva de frente para a Via Interna; 32,22 metros nos fundos onde confronta 
com a Fazenda São Geraldo; 119,28 metros do lado direito onde confronta coma  a unidade 
autônoma residencial n° 19 e 92,42 metros do lado esquerdo onde confronta com a unidade 
autônoma residencial n° 17; e possui ainda a área de uso comum de 2.406,05 metros quadra-
dos, perfazendo a unidade a área de 5.957,45 metros quadrados, equivalente a fração ideal 
de 1,706% do terreno e das coisas comuns. Esta unidade está cadastrada na municipalidade 
local sob n° 200.018. 3) Conforme Av.202/30.657 a Via Marginal da Rodovia Prefeito Antonio 
Duarte Nogueira que passa pelos Condomínios Colina Verde e Buritis, atualmente denomina-se 
Via Marginal Doutor Hermenegildo Ulian. 4) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel 
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está localizado no Condomínio Colina Verde, unidade 18, Ribeirão Preto - SP. 5) Conforme 
Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP, o imó-
vel está localizado na Via Dr. Hermenegildo Ulian, n. 2419. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.235/30.657 consta que o imóvel foi ARROLADO na cautelar de protesto sob nº 1039623-
06.2014.8.26.0506 pela 8ª Vara Cível de Ribeirão Preto - SP. 2) Conforme Av.241/30.657 consta 
que a fração ideal de 50% do imóvel está ARROLADO na liminar de protesto sob nº 1009987-
58.2015.8.26.0506 pela 9ª Vara Cível de Ribeirão Preto - SP. 3) Conforme Av.256/30.657 consta 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo n. 1034774-
54.2015.8.26.0506 pela 1ª Vara Cível de Ribeirão Preto - SP. 4) Conforme Av.266/30.657 consta 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA sob nº 0001263-40.2016.8.26.0347 
pela 1ª Vara Cível de Matão - SP. 5) Conforme Av.267/30.657 consta PENHORA de parte ideal 
de 50% do imóvel no processo nº 1065362-74.2015 pelo 32º Oficio Cível de São Paulo – SP. 6) 
Conforme Av.269/30.657 consta PENHORA no processo nº 00007608420105150153 pela Cen-
tral de Mandados do Tribunal Região do Trabalho de Ribeirão Preto - SP. 7) Conforme Av. 
272/30.657 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob nº 00107347120165150142 pela Vara 
do Trabalho de Taquaritinga - SP. 8) Conforme Av.274/30.657 consta PENHORA sob nº 
00119807320155150066 pela Central de Mandados do Tribunal Regional do Trabalho de Ribei-
rão Preto – SP. 9) Conforme Av.275/30.657 consta PENHORA sob nº 00045473220164036102 
pela 9ª Vara Federal de Ribeirão Preto – SP. 10) Conforme Av.286/30.657 consta PENHORA 
sob nº 0012440-67.2016.5.15.0117 pela Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra – SP. 11) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP, em 
15/07/2020, constam débitos relativos a  IPTU no valor de R$ 151.161,85. Avaliado em 
24/07/2017 em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Valor mínimo: R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais). Depositário: Luiz Cláudio Ferreira Leão. 
 
LOTE 03: N° PROCESSO: 0010518-26.2014.5.15.0128 – EXEQUENTE: JURACI PEREIRA 
DOS SANTOS + 42; EXECUTADO: BARANA - SOLUCOES LOGISTICAS AGRO-
INDUSTRIAIS LTDA – EPP + 04. Área de terras com 12.500,00 metros quadrados (doze mil 
e quinhentos metros quadrados), em Limeira, dentro das seguintes divisas e confrontações: 
iniciam no ponto 1, localizado na margem da Rodovia Anhanguera e segue com direção SE e 
com a distância de 211,85 metros, até o ponto 2; daí segue com uma deflexão à direta e com a 
direção SE com uma distância de 37,18 metros até  ponto 3, sendo que do ponto 1 ao ponto 3, 
faz divisa com a faixa da estrada que vai para o bairro dos Pires; do ponto 3 deflete a direita e 
segue com direção SE e com a distância de 2,77 metros até o ponto 4; daí deflete à esquerda 
com direção SE e com distância de 3,66 metros até o ponto 5, daí deflete à direita e com dire-
ção SW com distância de 42,70 metros até o ponto 6; daí deflete à direita com direção Md e 
com distância de 100,75 metros até o ponto 7, localizado na margem da via Anhanguera, sendo 
que do ponto 6 ao ponto 7, faz divisa com terras pertencentes a Irmãos Hanna e Cia Ltda; daí 
deflete à direita com direção NW e com a distância de 50,78 metros até o ponto 8; daí deflete à 
esquerda com direção NW e com distância de 40,61 metros até o ponto 9; daí segue com de-
flexão à esquerda com direção NW e com distância de 37,20 metros até o ponto 10; daí deflete 
à esquerda em direção NW e com distância de 30,87 metros até o ponto 11; daí deflete à es-
querda com direção NW e com distância de 32,50 metros até o ponto 1, inicial de partida, sendo 
que do ponto 7 ao ponto 1, faz divisa com a faixa da rodovia Anhanguera. Cadastro do Incra: nº 
624.110.434.329. Imóvel matriculado sob nº 6.244 do 1º RGI de Limeira – SP. OBS: Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, consta que sobre o imóvel foram edificados 03 (três) galpões 
industriais, sendo 01 com anexo de área administrativa e escritório, num total aproximado de 
6.500,00 m² de área construída. Instalações em bom estado de conservação. O imóvel está 
cadastrado no INCRA sob nº 624.110.434.3297, e se encontra localizado na Rodovia Anhan-
guera, s/n, Km 146, Bairro Jardim Nova Limeira, Limeira – SP. ÔNUS: 1) Conforme 
R.01/6.244 consta SERVIDÃO DE PASSAGEM em favor da Companhia Enérgica de São Paulo 
– CESP, através de uma faixa de terras de 0,0028ha. 2) Conforme R.02/6.244 consta PENHO-
RA no processo nº 320.01.2007.002427-4/00000-000 pelo 1º Ofício Cível de Limeira – SP. 3) 
Conforme R.04/6.244 consta PENHORA no processo nº 1019/2006 pelo 4º Oficio Cível de Li-
meira – SP. 4) Conforme R.05/6.244 consta PENHORA no processo nº 0006932-922015 pelo 
Juizado Especial Cível e Criminal de Limeira – SP. 5) Conforme R.06/6.244 consta PENHORA 
no processo nº 1011604-922016 pelo 3º Oficio Cível de Limeira – SP. 6) Conforme R.08/6.244 
consta PENHORA no processo nº 0018088142013036143 pela 1ª Vara Federal de Limeira – 
SP. 7) Conforme R.09/6.244 consta PENHORA no processo nº 1011604-922068260320 pelo 3º 
Oficio Cível de Limeira – SP. Avaliado em 02/08/2018 em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 
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reais). Valor mínimo: R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Depositaria: 
Josiane Barana.  
 
LOTE 04: N° PROCESSO: 0001670-84.2013.5.15.0128 – EXEQUENTE: PAULO ZABOTTO + 
02; EXECUTADO: W3 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA +10. Terreno denominado Lote 
“A”, com frente para a Rua Um, entre os loteamentos Parque Egisto Ragazzo e Parque Campos 
Elíseos, nesta cidade, comarca e 1ª Circunscrição do Registro de Imóveis de Limeira, medindo 
38,91 metros de frente confinando com a cidade, Rua Um (oriunda da desapropriação para a 
construção de escola); 59,6160 metros no lado direito divisando com Ceccato DMR – Indústria 
Mecânica Ltda; 60,1560 metros no lado esquerdo divisando com o Lote “C” nos fundos divisan-
do com o Lote “B” mede 39,3244 metros, totalizando uma superfície com a área de dois mil, 
trezentos e trinta (2.330) metros e dezesseis (16) centímetros quadrados. Cadastro na 
Prefeitura: Quadra 2771, unidade 001. Imóvel matriculado sob nº 26.377 do 1º RGI de Limeira – 
SP. OBS: 1) Conforme Av.02/26.377 consta que no imóvel supra foi construído um prédio co-
mercial com frente para a Rua Hum, nº 156, desmembramento Fiorindo Torrezan –G1 A, con-
tendo: Pavimento Térreo – Residência: sala de estar, sala de jantar, cozinha, circulação, banho, 
dois dormitórios, área de serviço, com área de 71,05 m²; Pavimento Superior: mezanino, copa, 
banho, despejo, com área de 254,11 m²; Pavimento Térreo Comercial: galpão, hall, dois wc p/ 
deficientes físicos, escadas, pátio para carga/descarga com área de 1.258,25 m², wc, hall com 
área de 10,56 m², totalizando 1.593,97 m². 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel 
encontra-se em bom estado de conservação, e está localizado atualmente na Rua Professora 
Maria de Lourdes Francisco Sampaio Barros, 156/176, Parque Campos Elíseos, Limeira – 
SP. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Limeira – 
SP, em 01/04/2020, o número atual do cadastro municipal é 2771.001.000. Avaliado em 
27/02/2018 em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Valor mínimo: R$ 2.400.000,00 
(dois milhões e quatrocentos mil reais). Depositário: Wagner Mendes da Cunha.  
 
LOTE 05: Nº PROCESSO: 0010967-81.2014.5.15.0128 – EXEQUENTE: ALINE CRISTINA DE 
TOLEDO + 14. EXECUTADO: METALURGICA FAZANARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
+ 03. A) Lote de terreno sob o n. 01, da quadra C, do loteamento denominado “IV Distrito Indus-
trial”, da cidade de Iracemápolis, medindo 41,90 metros de frente para a Rua Dois, 13,38 me-
tros em curva na confluência da Rua Dois com a Avenida Benedito Franco de Campos; 98,34 
metros de um lado, onde confronta com a Avenida Benedito Franco de Campos; 14,89 metros 
em curva na confluência da Avenida Benedito Franco de Campos com a Rua Três. 40,39 me-
tros no fundo, onde confronta com a Rua Três; 116,41 metros de outro lado, da frente ao fundo, 
onde confronta com o lote 02; perfazendo assim uma área total de 5.784,98 metros quadra-
dos. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Iracemápolis sob n. 01.01.314.0301. Imóvel matri-
culado sob o n

o  
48.896 do 2

o
 RGI de Limeira - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/48.896, consta que 

a Rua Dois, do loteamento denominado “IV Distrito Industrial”, da cidade de Iracemápolis – SP, 
atualmente denomina-se Avenida Waldo Zanucci; 2) Conforme Av.04/48.896, foi construído 
sobre o imóvel um barracão para metalúrgica, com frente para a Avenida Waldo Zanucci, 
sob n. 200, com uma área total construída de 2.582,03 metros quadrados; 3) Conforme 
Auto de Penhora/Avaliação, sobre referido imóvel comercial encontra-se edificada uma área 
total de 2.582,03 metros quadrados (segundo cadastro municipal), subdivididos em aproxima-
damente 900 metros quadrados de construção de área administrativa, garagens, área de trei-
namento, guarita, hall de entrada, banheiros e vestiários, e o restante em barracões industriais, 
contíguos, com piso de concreto, telhado em estrutura metálica e telhas de chapa galvanizada, 
com pé-direito variável, imóvel em bom estado geral de conservação. Avaliado em 05/10/2015 
em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 2.250.000,00 
(dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Depositário: Pedro Edgar Fazenaro. PRO-
POSTA CONDICIONAL – R$ 2.000.000,00 (Entrada de R$ 500.000,00 e 29 parcelas de R$ 
51.724,13) 
B) O terreno designado como sendo Área A, parte dos lotes 23 e 24, da Quadra 06, localizado à 
Rua Fernando Gilard, na Vila Planalto, em São Bernardo do Campo – SP,  medindo: - 5,00 
metros de frente e igual medida nos fundos, e 25,00 metros de ambos os lados, encerrando a 
área de 125,00 metros quadrados, quando visto no sentido de quem da Rua Fernando Gilard, 
olha para o terreno, possui a seguinte confrontação: pela frente, confronta com a Rua Fernando 
Gilard; pelo lado esquerdo, confronta com o lote 01 da mesma quadra; pela lado direito, con-
fronta com a área B, parte dos lotes 23 e 24; pelos fundos, confronta com parte dos lotes 13, 14 
e 15 da mesma quadra. Insc. Munic. 015.028.004.000 (em área maior). Imóvel matriculado sob 
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nº 47.992 do 2º RGI de São Bernardo do Campo – SP. OBS: 1) Conforme Av.02/47.992 no ter-
reno supra foi construído o prédio nº 97 da Rua Fernando Gilard, com 141,00 metros quadra-
dos de área construída, constando ainda uma área de 25,00 metros quadrados, referentes ao 
abrigo para autos. 2) Conforme Av.05/47.992 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura 
Municipal local sob o nº 015.028.042.000. 3) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, às fls. 
233, consta que a construção possui 237,00m2. O imóvel possui garagem e dois pavimentos 
superiores e está em bom estado de uso e conservação, e encontrava-se ocupado. ÔNUS: 
Conforme decisão proferida pelo juízo, sob ID nº cc24228, há Agravo de Instrumento em Agravo 
de Petição pendente de julgamento. Avaliado em 23/03/2017 em R$ 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). 
Depositário: Paulo Garcia Aranha. VENDIDO! 
 
LOTE 06: Nº PROCESSO: 0038600-77.2008.5.15.0128 – CANCELADO. 
 
LOTE 07: N° PROCESSO: 0012012-18.2017.5.15.0128 – EXEQUENTE: AILTON AZEVEDO 
DE LEAO + 33; EXECUTADO: TRANSPORTADORA SAO JOSE DE CAPIVARI LTDA + 09. 
Lote de terreno sem benfeitorias, perímetro urbano, situado nesta cidade de Santa Bárbara D’ 
Oeste, indicado pelo nº 12, com frente para à Rua Plinio Salgado, medindo trinta metros 
(30,00m) de frente, mesma medida na face dos fundos, onde confronta com o lote nº 02, por 
setenta e cinco metros (75,00m) de ambos os lados, da frente aos fundos, e confrontando de 
um lado com o lote nº 11, de outro lado com o lote nº 13, encerrando a área de 2.250,00 me-
tros quadrados. Cadastro Municipal nº 05.01.0033.0012.00.00.60. Imóvel matriculado sob nº 
11.604 do RGI de Santa Barbara D’ Oeste – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, consta 
que o imóvel está localizado na Rua Plinio Salgado, nº 346, Distrito Industrial II, Santa Bar-
bara D’ Oeste – SP; A área construída do terreno (868,70m2, 1ª folha do Boletim Informativo 
Cadastral, ou 950,81m2, 2ª folha do Boletim Informativo Cadastral) abrange área coberta com 
folha de flandres. Trata-se de um imóvel composto por terreno plano, com construção assobra-
dada situada a parte dianteira-direita do imóvel; do ponto de vista de quem da rua vê o terreno 
– uma cobertura ou área coberta por telhas do tipo folha de flandres, situada logo atrás desta 
construção e que segue até o fundo do terreno, e um pátio a céu aberto, coberto com pedra 
brita, ocupando o restante do terreno; o terreno está integrado ao lote vizinho nº 13, à esquerda 
de quem da rua olha para o imóvel, sem solução de continuidade, pois não há muro de separa-
ção, e o acesso inicial dá-se através de portão e guarita situados no vizinho n. 13; também está 
ligado ao lote nº 11, pois há uma rampa de acesso a este lote 11, construída sob as coberturas 
de folhas de flandres; aos fundos o terreno é murado; sua lateral direita encosta em um barra-
cão construído sobre o referido lote 11, e a sua frente é fechada parte por muro, parte por gra-
des. A construção na parte dianteira é em alvenaria, assobrada com dois pisos, pintada nas 
cores predominantes branca e verde; O acesso ao piso superior se dá por escada situada na 
frente do terreno e atrás das grades que fecham esta parte do imóvel, o interior do piso superior 
é composto por uma recepção, três salas, uma cozinha e dois banheiros azulejados até o teto; 
o piso é em granito, e o teto é em laje; o acesso ao piso inferior se dá pela parte interna do ter-
reno e ele é composto por um vestiário, uma sala grande e uma cozinha, o piso é cimentado e 
não há comunicação entre os dois pisos do prédio; Por fim, existe a área coberta por telha do 
tipo folha de flandres apoiadas sobre estrutura metálica e colunas em alvenaria, e piso em ci-
mento queimado. 2) Conforme Boletim de Informação Cadastral, juntado aos autos, às fls. 327, 
o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n. 15.06122.64.18.0402.01.001. 
ÔNUS: 1) Conforme Av.05/11.604 consta PENHORA no processo nº 1018813-3920168260506 
pelo 10º Oficio Cível da Comarca de Ribeirão Preto – SP. 2) Conforme Av.06/11.604 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00118245420175150086 pela Vara do Trabalho 
de Santa Barbara D' Oeste – SP. 3) Conforme Av.07/11.604 consta PENHORA no processo nº 
11476-29.2015 pela Vara do Trabalho de Tatuí – SP. Avaliado em 18/11/2019 em R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil reais). Depositário: Laercio Manzatto. VENDIDO! 
 
LOTE 08: Nº PROCESSO: 0011109-80.2017.5.15.0128 – EXEQUENTE: RICHARD SILVA 
OLIVEIRA + 02; EXECUTADO: FIRSTLINE COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUMATI-
COS LTDA – ME + 04. Terreno com frente para a Rua Sebastião Nicolau Pires, do loteamento 
denominado “Parque Industrial e Empresarial Catharina Biazio Ometto”, situado na cidade 
de Iracemápolis, que corresponde à parte do lote nº 05 da quadra E do referido loteamento, 
medindo 07,00 metros de frente; 33,50 metros de um lado confrontando com o lote 5 – B, 24,50 



8 
 

metros de outro lado confrontando com a Rua Benedita Gonçalves Neves, 14,14 metros em 
curva na confluência da Rua Sebastião Nicolau Pires com a Rua Benedita Gonçalves Neves e 
16,00 metros nos fundos confrontando com a parte do lote 5-A, perfazendo assim uma área de 
518,63 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Iracemápolis – SP, sob nº 
01.01.063.1103. Imóvel matriculado sob o nº 35.993 do 2º RGI de Limeira – SP. OBS: Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, sobre o referido terreno foi construído um barracão sob nº 137 
da Rua Sebastião Nicolau Pires, com área aproximada de 370 m2, coberto com estrutura 
metálica e chapas galvanizadas, nas laterais fechamentos com blocos de concreto e chapas 
galvanizadas, piso de concreto. Contém escritório, dois banheiros e cozinha. Bom estado de 
conservação. ÔNUS: 1) Conforme Av.04/35.993, consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob nº 
00105481020175150014 pela 1ª Vara do Trabalho de Limeira – SP. 2) Conforme pesquisa reali-
zada no site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, em 08/06/2020, constam débitos relativos 
à IPTU no valor de R$ 437,45. Avaliado em 09/11/2018 em R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte 
mil reais). Valor mínimo: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Depositária: Regina Nu-
nes Claudio. VENDIDO! 
 
LOTE 09: Nº PROCESSO: 0035500-80.2009.5.15.0128 – EXEQUENTE: BRAS EUGENIO DE 
OLIVEIRA + 18; EXECUTADO: CANDIDO & RIBEIRO S/S LTDA – ME + 05.  A) Lote de terre-
no sob nº 23 da quadra “A”, do loteamento “Jardim Elisa Fumagalli”, desta cidade de Limei-
ra, com frente para a rua 05, esquina da Av.01, com a área total de 381,56ms2, ou seja: me-
dindo 3,03 metros em reta de frente, 12,12 metros em curva na esquina e na Av. 01 mede em 
dois lances, sendo o 1º de 17,26 metros e o 2º de 3,58 metros, de outro lado mede 28,48 me-
tros confrontando com o lote 24 e nos fundos mede 18,00 metros confrontando com o lote 22. 
Imóvel matriculado sob nº 6493 do 1º RGI de Limeira – SP. OBS: 1) Conforme AV.08/6.493 
consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local na Quadra 2130, unidade 
023. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Limeira, 
em 14/06/2018, o endereço do imóvel é Rua Durvalino Rodrigues Alves, 225, Jardim Elisa 
Fumagalli, Limeira - SP, com cadastro municipal atual nº 2130.023.000. B) Lote de terreno sob 
nº 24 da quadra “A”, com frente para a rua Cinco, do loteamento “Jardim Elisa Fumegalli”, 
desta cidade e comarca de Limeira, medindo 10,12 metros de frente e 10,00 metros nos fundos 
confrontando com os lotes 22 e 27, 28,48 metros da frente aos fundos no lado esquerdo, onde 
confronta com o lote 23, 30, 07 metros no lado direito confrontando com o lote 25, perfazendo 
292,75ms2. Imóvel matriculado sob nº 6490 do 1º RGI de Limeira – SP. OBS: 1) Conforme 
AV.08/6493 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local na Quadra 2130, 
unidade 024. 2) Conforme Certidão de Valor Venal emitida no site da Prefeitura Municipal de 
Limeira, em 14/06/2018, o endereço do imóvel é Rua Durvalino Rodrigues Alves, 215, Jardim 
Elisa Fumagalli, Limeira – SP, com cadastro municipal atual nº 2130.024.000. 3) Conforme 
Auto de Avaliação os terrenos supra descritos acima encontram-se informalmente unificados, 
com frente para a Rua Durvalino Rodrigues Alves, antiga Rua Cinco, esquina com a Rua José 
Oscar de Abreu Sampaio, antiga Avenida 1, onde foram edificadas CINCO moradias, em alve-
naria, com laje e cobertura de telhas de barro não tendo como individualizar as habitações por 
terreno, ou seja, aparentemente indivisíveis. Cada casa contém sala, dois quartos, banheiro, 
cozinha e área de serviço, sendo que três delas contam com abrigo, com área construída de 
aproximadamente 56,00m2, cada unidade, num total de aproximadamente 280,00 metros qua-
drados construídos. Uma das casas se encontra inacabada. Quatro destas habitações es-
tão com frente para a Rua José Oscar de Abreu Sampaio e outra está de frente para a 
Rua Durvalino Rodrigues Alves. Avaliado (totalidade dos terrenos e edificações) em 
02/08/2017 em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor mínimo: R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais).  
 
LOTE 10: N° PROCESSO: 0000304-44.2012.5.15.0128 - EXEQUENTE: SILVANA FERREIRA 
DE OLIVEIRA + 07; EXECUTADO: HL JOIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME + 04. 
Gleba de terras, com área de 6.512,00 metros quadrados, com frente para a Estrada Esta-
dual Limeira-Mogi-Mirim, onde mede 60,36 metros, imóvel esse dentro das seguintes divisas 
e confrontações; “- partindo do ponto 1, com um rumo de 31º38’ SE, e distância de 51,56 me-
tros, até o ponto de 2, confrontando com uma servidão de caminho; deste com rumo de 52º19’-
SW, e distância de 11,05 metros, até o ponto 3; deste com rumo de 34º 35’ SE e distância de 
18,03 metros, até o ponto 4; daí com um rumo de 50º25’ NE e distância de 15,53 metros até o 
ponto 5, confrontando em todas essas faces com Antonio Gomes Barbosa; deste ponto com um 
rumo de 49º54’SE e distância de 113,67 metros, até o ponto 6, confrontando com a referida 
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servidão de caminho, daí que fica à margem direita do córrego de para juzante, até encontrar o 
ponto 7, deste com um rumo de 54º39’ NW e distância de 199,51 metros, até encontrar o ponto 
B, confrontando com Antonio Gomes Barbosa; deste com rumo de 56º08’ NE e distância de 
60,36 metros, até o ponto 0, que deu origem ao levantamento, tendo como confrontante a Es-
trada Estadual Limeira-Mogi-Mirim;” Imóvel esse localizado no Bairro do Pinhal, deste municí-
pio de Limeira. Cadastrado no Incra, num. todo maior, sob n. 624.110.465.0860, com a área 
total de 6,3ha, área explorada 6,3; módulo 2,2; n° de módulo 2,083, e a fração de parcelamento 
2,2ha. Imóvel matriculado sob nº 748 do 1º RGI de Limeira - SP. OBS: Conforme Auto de Pe-
nhora e Avaliação, o imóvel está localizado na Rodovia Engenheiro João Tosello, Km 99, 
bairro Pinhal, Limeira – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.07/748 consta PENHORA no processo nº 
01118-1996-014-15-00-8 pela 1ª Vara do Trabalho de Limeira - SP. 2) Conforme R.08/748 cons-
ta PENHORA no processo 320.01.2002.020766-0/000000-000 pelo Oficio da Fazenda Pública 
da Comarca de Limeira - SP. Avaliado em 08/10/2018 em R$ 478.000,00 (quatrocentos e seten-
ta e oito mil reais). Valor mínimo: R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). Deposi-
tário: Milton Coutinho, Rua Capitão Camargo, 250, Vila Camargo, Limeira – SP.   
 
LOTE 11: N° PROCESSO: 0010692-64.2016.5.15.0128 – EXEQUENTE: SUSY APARECIDA 
DAS CHAGAS; EXECUTADO: S.M. DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS EIRELI – 
ME + 03. Um lote de terreno urbano sob nº 9, da quadra D, situado no loteamento denominado 
“VILA JONES”, em Americana, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Castro Alves; por 
45,00 metros da frente aos fundos, confrontando de um lado com propriedade de Militão José 
da Rocha, do outro lado com propriedade de Otavio Ongaro, e nos fundos com propriedade 
pertencente ao Albergue Noturno. Nº cadastro: 20.0083.0334.0000. Imóvel matriculado sob nº 
102.725 do RGI de Americana – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, o terreno possui 
491,00 metros quadrados (conforme certidão cadastral municipal), e foi edificado um imóvel 
residencial com área construída de 176,41 metros quadrados, sendo que a construção é 
bastante antiga e encontra-se em ruim estado de conservação. 2) Conforme Certidão de Valor 
Venal, expedida pela Prefeitura Municipal local, em 20/07/2020, consta que o imóvel está situa-
do na Rua Castro Alves, 228, Vila Jones, Americana - SP.  ÔNUS: 1) Conforme 
Av.09/102.725 consta PENHORA no processo nº 0013022-58.2015.5.15.0099 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Americana – SP. 2) Conforme Av.10/102.725 consta PENHORA da parte ideal de 
50% no processo nº 1010326-86.2016.8.26.0019 pelo 4º Oficio Cível de Americana – SP. 3) 
Conforme Av.11/102.725 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0013022-
58.2015.5.15.0099 pela 2ª Vara do Trabalho de Americana – SP. Avaliado em 07/02/2019 em 
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 270.000,00 (duzentos e 
setenta mil reais). Depositário: José Milton Rosolen. – PROPOSTA CONDICIONAL – R$ 
300.000,00 (Entrada de R$ 100.000,00 e 10 parcelas de R$ 20.000,00) 
 
LOTE 12: N° PROCESSO: 0010562-06.2018.5.15.0128 – EXEQUENTE: DAYANE DANTAS 
MEDEIROS + 02; EXECUTADO: TEX BARREDS MODA LTDA + 16. Prédio residencial, com 
59,60ms2. no pav. térreo e 59,60ms2., no pavimento superior e uma garagem (edícula) com 
16,76ms2. totalizando uma área construída de 135,76ms2., sitos à Rua Prudente de Moraes, 
nº 40, cidade e comarca de Jundiaí, com seu respectivo terreno que mede 11,00ms de frente 
por 13,00ms. da frente aos fundos, dividindo-se de um lado, com o remanescente de proprieda-
de de José Morandini, de outro lado com David Z. Morandini e pelos fundos com José Del Nero. 
Contribuinte nº 02.025.003-8. Imóvel matriculado sob nº 73.367 do 2º RGI de Jundiaí – SP. 
OBS: Conforme Auto de Avaliação, consta no site da Prefeitura do Munícipio de Jundiaí que o 
imóvel possui uma área de terreno de 198,00ms² e 193,00ms² de área construída, localizado 
na Rua Prudente de Moraes, 40, Centro. Trata - se de um antigo sobrado sem recuo da cal-
çada, ou seja, faz divisa com a calçada. O imóvel encontra-se desocupado, abandonado, ne-
cessitando de reparos. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/73.367 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00202287920135040203 pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas – RS. 2) 
Conforme Av.04/73.367 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL sob nº 
1010960-24.2018.26.0533 pela 1ª Vara Cível do Foro e Comarca de Santa Barbara D' Oeste – 
SP. 3) Conforme Av.05/73.367 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00115396320185180241 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Valparaíso – GO. 
Avaliado em 18/07/2019 em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 
357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais). Depositária: Helena Garcia Page Man-
gabeira.  
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LOTE 13: Nº PROCESSO: 0001074-37.2012.5.15.0128 - EXEQUENTE: CELIO APARECIDO 
CAETANO E OUTROS; EXECUTADO: CENTRO AUTOMOTIVO NOVA LIMEIRA LTDA + 06. 
Os direitos sobre o imóvel designado por Apartamento nº 81, localizado 8º Pavimento do 
bloco “B”, do Condomínio “Parque do Jatobá Condomínio Clube”, que recebeu o nº 44 da 
Rua Jatobá com a Avenida Souza Queiroz, desta cidade de Limeira, com área privativa de 
46,83m2, (quarenta e seis metros e oitenta e três decímetros quadrados), a área comum 
de 25,70m2 (vinte e cinco metros e setenta decímetros quadrados), acrescida da área de gara-
gem e de circulação de 12,50 m2 (doze metros e cinquenta decímetros quadrados) que corres-
ponde ao direito de uso de 01 (Uma) vaga de uso indeterminado na garagem coletiva, localiza-
da no Térreo, para a guarda de 01 (Um) carro de passeio, perfazendo a área total de 85,03 m2 
(oitenta e cinco metros e três decímetros quadrados) correspondendo ao coeficiente de 
proporcionalidade no terreno de 0,3865%. Imóvel matriculado sob n° 32.408 do 1° RGI de Li-
meira - SP. ÔNUS: Conforme Av.01/32.408 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Caixa 
Econômica Federal (Conforme informação juntada aos autos, pela Instituição Financeira, sob ID 
nº b34eb50, o saldo devedor é de R$ 107.572,98, atualizados até 03/2020, e conforme despa-
cho proferido pelo juízo, às fls. 271, o valor mínimo de 75% da avaliação, é patamar suficiente 
para a garantia integral do crédito fiduciário e garantia parcial dos créditos exequendos, portan-
to, em caso de arrematação, o débito junto ao credor fiduciário, recairá sobre o preço da 
alienação). Avaliado em 21/09/2018 em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Valor mí-
nimo: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).  
 
LOTE 14: Nº PROCESSO: 0010559-51.2018.5.15.0128 - EXEQUENTE: ALMIR BIRCHE RO-
SA; EXECUTADO: INTERMEDIACAO NEGOCIOS LTDA – ME + 03. Os direitos do com-
promisso de compra e venda do imóvel objeto da matrícula 6.010 do RGI de Vinhedo - 
SP, que assim se descreve: o terreno constituído pelo lote nº 05, da quadra “06”, do lotea-
mento denominado “Residencial Reserva Sapucaia II”, situado no Munícipio de Louveira, 
que assim se descreve: mede 15,13m em reta de frente para a Rua 05, da frente aos fundos de 
quem da referida Rua olha para o imóvel mede 43,45m divididos em dois segmentos: 32,75m 
em linha reta e 10,70m em curva à direita com raio de 9,00m, do lado direito (confrontando com 
o Jardim Viário 9), do lado esquerdo mede 35,00m (confrontando com o lote 04) e nos fundos 
mede 8,96m (confrontando com a Viela 8), encerrando a área de 595,60m². Cadastro Munici-
pal: 41143.41.32.06092.00005. Imóvel matriculado sob nº 6.010 do RGI de Vinhedo – SP.  OBS: 
Conforme Auto de Avaliação, consta que o imóvel está situado a Alameda dos Muricis, s/n°, e 
trata-se de um terreno em declive. ÔNUS: Conforme Av.01/6.010 consta RESTRIÇÕES UR-
BANÍSTICAS impostas pela loteadora, restrições estas constantes do contrato padrão. Avaliado 
em 25/06/2019 em R$ 220.000,00 (duzentos vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 110.000,00 
(cento e dez mil reais). Depositária: Patricia Margotti Marochi. VENDIDO! 
 
LOTE 15: Nº PROCESSO: 0011839-91.2017.5.15.0128 - EXEQUENTE: JUNIOR MACHADO 
DA SILVA; EXECUTADO: BRUDIEMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA – ME + 
06. NUA PROPRIEDADE E DIREITO REAL DE USUFRUTO do imóvel objeto da matrícula 
66.827 do 2º RGI de Limeira – SP, que assim se descreve: Lote de terreno sob n. 06, da qua-
dra E, do loteamento denominado “Residencial Margarida de Holstein”, desta cidade de 
Limeira, medindo 12,00 metros de frente para a Rua Projetada 04; do lado direito com 30,00 
metros, confrontando com o lote 07; do lado esquerdo com 30,00 metros, confrontando com o 
lote 05 e no fundo com 12,00 metros, confrontando com a Rua Projetada 08 (prol. Da Rua Pro-
jetada 05); perfazendo assim uma área total de 360,00 metros quadrados. Cadastro Munici-
pal n. 4494.006.000. Imóvel matriculado sob nº 66.827 do 2º RGI de Limeira – SP. OBS: 1) Con-
forme Av.02/66.827 consta que a antiga Rua Quatro do loteamento denominado Residencial 
Margarida de Holstein atualmente denomina-se Rua Orville Razzo. 2) Conforme Certidão de 
Valor Venal, expedida no site da Prefeitura Municipal local, em 08/02/2020, consta que o imóvel 
está situado na Rua Orville Razzo, 320. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/66.827 existem RESTRI-
ÇÕES quanto ao uso, construção e parcelamento do imóvel supra. 2) Conforme R.05/66.827 
consta USUFRUTO em favor de Carlos Roberto Leitão e sua mulher Sandra Helena Juliani 
Leitão. 3) Conforme Av.06/66.827 consta PENHORA da nua propriedade no processo nº 
0012410-33.2015.5.15.0128 pela 2ª Vara do Trabalho de Limeira – SP. 4) Conforme 
Av.07/66.827 consta PENHORA da nua propriedade no processo nº 0000491-
69.2013.5.15.0014 pela Central de Mandados de Limeira – SP. Avaliado em 29/05/2019 em R$ 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 
reais). Depositário: Carlos Roberto Leitão. 
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LOTE 16: Nº PROCESSO: 0011486-85.2016.5.15.0128 - EXEQUENTE: GETULIO RODRI-
GUES DOS SANTOS; EXECUTADO: CONSTRULIM COMERCIO DE MASSAS PARA CONS-
TRUÇÃO E SERVICOS LTDA – ME + 02. Casa nº 147, da Rua Três (03) do “Parque Resi-
dencial Manoel Simão de Barros Levy”, desta cidade, comarca e 2ª circunscrição de Limeira, 
do tipo R1-2Q, com a área construída de 44,4624 metros quadrados, edificada sob o lote nº 16, 
da quadra “D”, com a área de 222,50 metros quadrados, medindo 10,00 metros de frente; 
22,25 metros no lado esquerdo da frente aos fundos, confrontando com a casa nº 137 (lote 17, 
Quadra “D”); 22,25 metros no lado direito, da frente aos fundos, confrontando com a casa nº 
144 (lote 13, Quadra “D”); e 10,00 metros nos fundos, confrontando com a casa n.º 144 (lote 13, 
Quadra “D”). Imóvel matriculado sob n° 27.615 do 2° RGI de Limeira - SP. OBS: 1) Conforme 
Av.03/27.615, consta que o imóvel supra confronta-se pelo lado direito com a casa n° 159, da 
Rua três, que corresponde ao lote 15 da quadra "D", e não como erroneamente constou. 2) 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local 
sob nº 1892016000. Conforme referido cadastro municipal, atualmente no imóvel encontra-se 
edificada uma residência com a área de 99m2, padrão simples, em bom estado de conserva-
ção. Conforme foi constatado, o imóvel trata-se de duas casas, uma na frente e outra nos fun-
dos, ambas com acesso independente e garagem descoberta, em bom estado de conservação. 
3) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura Municipal de Limeira – SP, 
em 10/02/2020, o imóvel possui área construída de 99,00 metros quadrados e está localiza-
do na Rua Aparecido Waldemar Scarpa, 147. Avaliado em 11/06/2018 em R$ 190.000,00 
(cento e noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 145.625,50 (cento e quarenta e cinco mil, 
seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Depositária: Maria Bernadete Toma-
zin de Lima.  
 
LOTE 17: N° PROCESSO: 0000308-18.2011.5.15.0128 – EXEQUENTE: ALEX MARCOS FA-
RIAS + 02; EXECUTADO: EXPRA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA – EPP + 02. Um 
lote de terreno sob n. 10 da quadra 25 do Jardim Medina, situado nesta cidade e comarca de 
Poá, medindo 10,00ms de frente para a rua 8, atual Rua Barão de Cocaes, de um lado mede 
29,80ms. e divide com o lote 9, por outro lado mede 30,00ms. e divide com os vendedores, e 
nos fundos tendo a mesma medida da frente divide com Alfredo Buonacorso, encerrando a 
área de 299,00ms². Imóvel matriculado sob nº 77.473 do RGI de Poá – SP. OBS: 1) Conforme 
Auto de Reavaliação, não há construções no terreno, o que foi confirmado por informação no 
setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Poá. 2) Conforme documento juntado aos autos, 
às fls. 113, o imóvel está cadastro na Prefeitura Municipal local sob n. 
43.211.61.78.0438.00.000. ÔNUS: Conforme documento da Prefeitura Municipal local, juntado 
aos autos às fls. 153, o imóvel possui débitos relativos a IPTU no valor de R$ 2.096,43, atuali-
zados até 06/2019. 2) Conforme decisão proferida pelo juízo, sob ID nº f4c6438, há Agravo de 
de Petição pendente de julgamento. Reavaliado em 03/06/2019 em R$ 190.000,00 (cento e 
noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Depositário: 
Expra Transportes e Logísticas Ltda. 
 
LOTE 18: Nº PROCESSO: 0001624-95.2013.5.15.0128 – EXEQUENTE: LUANA MARIA DA 
SILVA SANTOS + 02; EXECUTADO: OSCAR Y TOYOFUKU – ME + 02. Os direitos do com-
promisso de compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 4.030 do RGI de Ibiúna – 
SP, que assim se descreve: Lote nº 15 da GLEBA “B”, do desmembramento “JARDIM TRO-
PICAL, no Bairro do Feital, zona Urbana, deste Município de Ibiúna, lote este com a área de 
880,00 metros quadrados, com a seguintes divisas e confrontações: medindo 25,00 metros de 
frente para à Rua Acapulco – Balão de Retorno: nos fundos 20,00 metros, divisando com a 
área não edificante: do lado direito 46,00 metros, divisando com o Lote n° 14, e, do esquerdo 
47,50 metros, divisando com área não edificante”. Cadastrado em maior porção no ROL dos 
contribuintes do Imposto Territorial Urbano da Prefeitura Municipal Local, conforme lançamento 
nº 070002 – Exercício de 1.980. Imóvel matriculado sob o nº 4.030 do RGI de Ibiúna – SP. OBS: 
Conforme Auto de Penhora, consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Ibiúna sob o nº 40.95964.61.02.0510.00.000, e que não há benfeitorias no lote, e que o mesmo 
se encontra próximo a um rio, o que dificulta futura construção. Avaliado em 09/02/2018 em R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Depositário: 
Oscar Yoshinori Toyofuku.  
 
LOTE 19: Nº PROCESSO: 0010727-58.2015.5.15.0128 – EXEQUENTE: MARCO ANTONIO 
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DOS SANTOS; EXECUTADO: HOFFEMAM ESTRUTURAS METALICAS LTDA – EPP + 05. 
PARTE IDEAL DE 3,8420% do imóvel rural denominado “Sitio São Miguel’’, situado no Bairro 
do Pinhal, deste município e comarca de Limeira, com a área de 13,01,39 hac (treze hectares, 
um are e trinta e nove centiares), com as seguintes divisas e confrontações: “partindo de uma 
estaca cravada a 0,50mts da cerca que serve de estrada, a linha segue rumo 78° 04° S.U, con-
servando o afastamento numa distância de 321 mts. e fazendo a divisa com o Sr. João Gui-
lherme Bull ; continua pela mesma cerca de arame e entre um terreno alagadiço até atingir um 
córrego na distância de 130 mts; nesse ponto há uma deflexão para a direita e segue rumo 15° 
30° N.W pelo meio do córrego, fazendo divisa com João Senra, até atingir a 156 mts. o meio de 
um brejo. A seguir com rumo de 66° 14° N.E por um valo, divisando com o Sr. Francisco Bene-
dito Kuhl numa extensão de 340 mts. segue depois pelo meio de outro córrego com rumo de 
75° S.E. ainda divisando com Francisco Benedito Kuhl até atingir uma cerca de arame junto a 
um valo na distância de 212 mts. Segue pelo valo no rumo de 09° 12° S.E, divisando com Fran-
cisco B. Kuhl até atingir o ponto de partida, numa extensão de 200 mts, contendo as seguintes 
benfeitorias, casa de empregados com 120,00ms2 de área construída em bom estado. Cadas-
tro do Incra: n° 624.110.005.894, com área total de 13,0, explorada 13,0, explotável 13,0, módu-
lo 4,0, nº de módulo 3,25 e fração mínima de parcelamento 4,0. Imóvel matriculado sob n° 
7.616 do 1° RGI de Limeira - SP. OBS: Conforme Auto de Penhora, o imóvel trata-se de parce-
lamento irregular de solo, em fase de regularização, conforme informações obtidas no local, 
situado na LIM 117, no Condomínio denominado São Miguel, cabendo aos executados a chá-
cara nº 58, com frente para a Rua 1, com área aproximada total de 4.781,00 metros qua-
drados, sendo 900 m2 de área de preservação, encontrando-se cercada de alambrado na fren-
te e uma das laterais, sem benfeitorias. ÔNUS: Conforme Av.15/7.616 consta INDISPONIBILI-
DADE DE BENS no processo nº 00107866320165150014 pela 1ª Vara do Trabalho de Limeira - 
SP. Avaliado 16/03/2017 em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Valor mínimo: 
R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais). Depositária: Neiva Aparecida Saulino 
Hoffeman.. VENDIDO! 
 
LOTE 20: Nº PROCESSO: 0011359-84.2015.5.15.0128 - EXEQUENTE: ROSALVO WAISS; 
EXECUTADO: RODOMEN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA + 05. 01 (um) 
Semi-reboque, marca SR/Randon, SR CC, carga seca, ano de fabricação 2010, modelo 2011, 
placa CZB 1961, Chassi nº 9ADK0752ABM317727, em mau estado de conservação, sem os 08 
(oito) pneus, sem as guardas laterais, com pontos de ferrugem no chassi. Avaliado em 
30/07/2019 em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 17.500,00 (dezessete 
mil e quinhentos reais). Localização: Rua Humberto Desesperati, 101, Jardim Universal, Ara-
raquara – SP. Depositário: Marcio Fernando Mendonça, Rua Américo Brasiliense, 1.125, Arara-
quara – SP. 
 
LOTE 21: N° PROCESSO: 0011616-75.2016.5.15.0128 – EXEQUENTE: ADRIANO SOARES 
+ 12; EXECUTADO: SAO JOSE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI – EPP + 08. Veícu-
lo tipo Carga/Caminhão, marca/modelo Ford/Cargo 2422, ano de fabricação 1992/1993, placa 
BMF-3946, Chassi 9BFYTNHT4NDB02058, diesel, cor branca, Renavam 00606461302, lataria 
e pintura em regular estado de conservação, sem grandes amassados ou marcas de ferrugem, 
pneus dianteiros em mau estado e traseiros em bom estado, motor em normal funcionamento, 
interior em regular estado, hodômetro marcando 036206,9 km, utilizado para serviços de munck 
e abertura de fossas.  Avaliado em 30/07/2019 em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 
Valor mínimo: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Depositária: Gláucia Angélica Gonçalves, 
Rua Pompéia, 413, Tupã - SP. VENDIDO! 
 
LOTE 22: N° PROCESSO: 0001192-76.2013.5.15.0128 – EXEQUENTE: LEANDRO OLEGA-
RIO + 103, EXECUTADO: WALLINGFORD DO BRASIL REPRESENTACOES E DESENVOL-
VIMENTO DE MAQUINAS S/A + 17. 1) Um banco de capacitores 1250V, com 13 capacitores. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil 
reais).  
2) Silo para recebimento de areia, em chapa metálica medindo aproximadamente 3x3m. Reava-
liado em 12/07/2019 em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor mínimo: R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais).  
3) Silo para recebimento de areia, em chapa metálica medindo aproximadamente 3mx3,5m, 
com cobertura. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).  
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4) Uma calha vibradora de aproximadamente 700mm x 250mm x 16mm, sem motor, com mo-
las, para transporte de moldes com peças, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 
12/07/2019 em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais).  
5) um desoroador vibratório modelo DV10, com estrutura e painel, em razoável estado de con-
servação. Reavaliado 12/07/2019 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).  
6) Uma ponte rolante com vão de aproximadamente 18m, capacidade de 3T, com estrutura do 
trilho de aproximadamente 50m, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 
12/07/2019 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
7) Duas torres de refrigeração, marca Semco, com resfriador evaporativo, sem motores e bom-
bas, em razoável estado de conservação, sendo a primeira reavaliada em R$ 15.000,00 e a 
segunda em R$ 10.000,00. Total reavaliado em 12/07/2019 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais). Valor mínimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).  
8) Uma furadeira multiuso, marca Fuji – Seiki modelo BJ2H3–006, em razoável estado de con-
servação, data 1978, 220V, cor verde. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais).  
9) Um desempeno de 1000 x 2000, em bom estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 
em R$ 2.000,00 (dois mil reais).  Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais). 
10) Cinco bancadas de marceneiro, medindo aproximadamente 2,00 x 0,80 m, cor azul, em 
bom estado de conservação e funcionamento. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 400,00 cada. 
Totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais). VENDIDO! 
11) Um sistema para jateamento, com sistema de exaustão, em razoável estado de conserva-
ção. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).  Valor mínimo: 
R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).  
12) Um misturador para macho convencional com cilo e elevador de caneca batela, em razoá-
vel estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor 
mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
13) Moldadora Borba cold Box, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 
em R$ 9.000,00 (nove mil reais).  Valor mínimo: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).  
14) Linha dupla de vasamento de cold Box 1-2-3 com exaustão, com calhas peque-
na/grande/maxmic ½, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais).  Valor mínimo: R$ 100.000,00 (cem mil reais).  
15) Fresadora copiadora CNC Vigorelli comando Fidia, com mesa de trabalho de 3200 x 600 
mm, modelo VIGITAN, número de série nº P033198, em razoável estado de conservação. Rea-
valiado em 12/07/2019 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais).   
16) Duas máquinas de moldagem pneumática VIC HV2, com mesa em razoável estado de con-
servação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 70.000,00 cada. Totalizando R$ 140.000,00 (cento 
e quarenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).  
17) Máquina de moldagem pneumática VIC HV2 com mesa, em razoável estado de conserva-
ção. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  Valor mínimo: R$ 
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).  
18) Sopradora de macho convencional, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 
12/07/2019 em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  Valor mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e qui-
nhentos reais).  
19) Uma máquina para fazer moldes marca Disa Matic, tipo 2110, MK2, DMM 952682, 220V, 
com esteira transportadora, em razoável estado de conservação, sem partes da instalação elé-
trica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).  
20) Uma máquina para fazer moldes marca Disa Matic A2, tipo 2110, MK3, 1996, 220V, com 
esteira transportadora, em razoável estado de conservação, sem partes da instalação elétrica. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 550.000,00 (quinhentos mil reais).  Valor mínimo: R$ 
275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).  
21) Sistema completo de exaustão marca Disa Matic, em razoável estado de conservação. Re-
avaliado em 12/07/2019 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).  Valor mínimo: R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais).  
22) Gerador movido a disel, 380 KW, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 
12/07/2019 em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 17.500,00 (dezessete 
mil e quinhentos reais).   
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23) Dois esmeris duplos de rebarbação, sem marca e modelo aparentes, em razoável estado 
de conservação, reavaliado em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 cada. Total reavaliado em R$ 
4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais).  
24) Um aparelho espectrômetro Baird, modelo Spectrovac DV4A, em razoável estado de con-
servação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  
25) Aparelho universal de resistência a compressão em verde, tecnofund Mod MRUD, código 
de etiqueta C39Q005, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).  Valor mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).  
26) Estufa de esterilização retilínea 150° Marca Fanem, em razoável estado de conservação. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 2.500,00 (dois 
e quinhentos reais).  
27) Aparelho para medir carbono Enxofre Leco CS – 230, em razoável estado de conservação. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).  
28) Um aparelho de limpeza dos filtros do Leco Ultra Cleaner 1450 Unique, número C38 – 
2002, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois 
mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais).  
29) Forno Quimis, 220v, 4.000 watts, modelo Q.318.D.24, número de série 912576, em razoável 
estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 1.000,00 (mil reais). Valor mínimo: 
R$ 500,00 (quinhentos reais).  
30) Central de Areia verde 16 TN/H Kuttner, exaustão Bernaud, completa, com diversas torres e 
cilos, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 350.000,00 (tre-
zentos e cinquenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil 
reais).  
31) Dois compressores de ar GAU 1407, 220V, cor cinza, somente com “as carcaças”. Reavali-
ado em 12/07/2019 em R$ 10.000,00 cada. Totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor 
mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
32) Um forno de indução com conversor e 1 cadinho inductoterm 1250 KW, em péssimo estado 
de conservação. Reavaliado 12/07/2019 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  Valor mí-
nimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).  
33) Um forno de indução com conversor e 2 cadinhos inductoterm 1250 KW, em péssimo esta-
do de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Valor 
mínimo: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).  
34) Um forno de indução com conversor e 2 cadinhos Ajax 1500 KW, combustão, em péssimo 
estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais). Valor mínimo: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).  
35) Três pontes rolantes com vão de aproximadamente 18 metros e capacidade para 2 tonela-
das cada, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 por R$ 18.000,00 
cada. Total avaliado em R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).  Valor mínimo: R$ 
27.000,00 (vinte e sete mil reais).  
36) Uma máquina para jateamento, sem marca, modelo ou número de série aparentes, 220V, 
em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). 
37) Três esmeril de coluna, sem marca, modelo ou número de série aparentes, 220V, em razo-
ável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 250,00 cada. Totalizando R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais). Valor mínimo: R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco 
reais).  
38) Uma lixadeira, marca Invicta, modelo LI-15, sem número de série aparente, em razoável 
estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 500,00 (quinhentos reais).  Valor 
mínimo: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).  
39) Uma furadeira de bancada marca Kone, modelo K40, em razoável estado de conservação. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil 
reais).  
40) Uma furadeira rosqueadeira de bancada, sem marca e modelo aparente, em razoável esta-
do de conservação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 800,00 (oitocentos reais). Valor mínimo: 
R$ 400,00 (quatrocentos reais). VENDIDO!  
41) Uma furadeira radial, marca Caser, modelo F40, cor branca, 220V, Reavaliada em 
12/07/2019 em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e qui-
nhentos reais).  



15 
 

42) Uma furadeira radial marca Rocco, modelo R35, em razoável estado de conservação, com 
plaqueta FUR-0803. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Valor 
mínimo: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)  
43) Uma fresadora marca Sanches Blanes, modelo FHV2, em razoável estado de conservação. 
Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 13.000,00 (treze mil reais). Valor mínimo: R$ 6.500,00 (seis 
mil e quinhentos reais). VENDIDO! 
44) Uma afiadora de brocas, marca MELLO, modelo AF-35-12, nº 1101, 220V, em razoável 
estado de conservação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mí-
nimo: R$ 1.000,00 (mil reais). VENDIDO! 
45) Uma furadeira radial, marca Rocco, 220V, em razoável estado de conservação. Reavaliada 
em 12/07/2019 em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais).  
46) Uma lixadeira de disco duplo, marca Invicta, diâmetro 600, em razoável estado de conser-
vação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 
(mil reais). 
47) Uma cabine para jateamento, marca WHEELABRATOOR, com duas mesas e com sistema 
de exaustão, sem a parte elétrica, em razoável estado de conservação. Reavaliada em 
12/07/2019 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais). 
48) Uma ponte rolante com vão de aproximadamente 11 metros e capacidade para 2 toneladas, 
em razoável estado de conservação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 14.000,00 (quatorze mil 
reais). Valor mínimo: R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
49) Uma rosqueadeira marca Dayer, tipo DM8,220V, em razoável estado de conservação. Rea-
valiada em 12/07/2019 em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil 
reais). 
50) Um bebedouro de coluna, marca IBBL, em inox, com duas torneiras, sem modelo e número 
de série aparentes, em razoável estado de conservação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 
200,00 (duzentos reais). Valor mínimo: R$ 100,00 (cem reais). 
51) Um centro de usinagem vertical Heller, modelo BDA1B1000, ano de fabricação 1986, cor 
verde, trifásico, 380 V, mesa de trabalho 1000mm, em razoável estado de conservação. Reava-
liada em 12/07/2019 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (qua-
renta e cinco mil reais). 
52) Uma balança mecânica, tipo plataforma, marca Toledo, capacidade de 2000 Kg, cor cinza, 
em razoável estado de conservação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 3.000,00 (três mil re-
ais). Valor mínimo: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). VENDIDO!  
53) Um centro de Usinagem, marca Famup, sem número aparente, em razoável estado de con-
servação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). 
54) Um centro de usinagem Fagor, 220V, com mesa de 600 x 1500mm, sem numero aparente, 
em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).  Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
55) Uma furadeira multifuso, marca Fujisheiki, mod. MT24CB, número de série 4017, ano 1980, 
cor verde, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).  Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
56) Uma máquina de trinca Magnflux, para análise de trinca em peças, 220 Volts, em razoável 
estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor 
mínimo: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
57) Uma máquina de teste para medir batimento, em razoável estado de conservação. Reavali-
ado em 12/07/2019 em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor mínimo: R$ 1.500,00 (mil e qui-
nhentos reais). 
58) Uma máquina para teste de ultrason Arotec, 220V, número de serie 0809944, em razoável 
estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor 
mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
59) Uma máquina para medição tridimensional marca Mitutoyo, código n° B251, n° 8705139, 
com painel digital, mesa de trabalho de 2,00 x 1,30m, em razoável estado de conservação. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 
(quinze mil reais). 
60) Uma máquina para medição tridimensional marca Mitutoyo, código n° BRT–M-507, número 
de série BC000151, mesa de trabalho de 1,20 x 1,10m, em razoável estado de conservação. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez 
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mil reais). 
61) Um transformador, marca BALESTRO 300KVA, somente com a “carcaça”. Reavaliado em 
12/07/2019 em R$ 1.000,00 (mil reais).  Valor mínimo: R$ 500,00 (quinhentos reais).  
62) Dois transformadores, marca MARANGONI, 300 KVA, somente com a “carcaça”. Reavalia-
do em 12/07/2019 em R$ 1.000,00 cada. Totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor míni-
mo: R$ 1.000,00 (mil reais).  
63) Uma máquina gravadora pneumática, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 
12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais).  Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais). VENDI-
DO! 
64) Um conjunto de correias transportadoras (Tc 0 a Tc 9), sem motores, em razoável estado de 
conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: 
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
65) Uma esteira transportadora metálica, cor verde, comprimento aproximado de vinte metros, 
em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).  Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
66) Uma prensa para colocar buchas, 220 V, cor verde, em razoável estado de conservação. 
Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais).  Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil 
reais). 
67) Uma prensa hidráulica, marca Invicta, capacidade de 25 toneladas, 220 V, cor branca, em 
razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  
Valor mínimo: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). VENDIDO!  
68) Um silo de grande porte, para armazenamento de areia, metálico, em razoável estado de 
conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). 
69) Um silo de pequeno porte, para armazenamento de areia, em razoável estado de conserva-
ção. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). 
70) Uma máquina balanceadora horizontal, marca Hofmann, modelo mondal – BAL- BR, 220 V, 
em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 8.000,00 (oito mil re-
ais).  Valor mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
71) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, ano 1996, em razoável estado de con-
servação, sem parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).  
Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VENDIDO! 
72) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, numero 250.21.908, em razoável estado 
de conservação, sem parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
73) Um torno Index CNC, modelo GFG - 250, trifásico, número 250.24.906, ano 1999, em razo-
ável estado de conservação, sem parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
74) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, numero 250.23.803, ano 1998, em ra-
zoável estado de conservação, sem parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
75) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, sem identificação, em razoável estado 
de conservação, sem a parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
76) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, número 250.22.902, ano 1997, em ra-
zoável estado de conservação, sem a parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
77) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, ano 1996, em péssimo estado de con-
servação, sem a parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 (quarenta mil re-
ais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
78) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, ano 1996, em péssimo estado de con-
servação, sem parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
79) Um centro de usinagem vertical, Cintimatic Milacron, modelo 15VC – 1500, motor 15 CV, 
mesa de trabalho 1500 mm, em razoável estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 
em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
80) Um torno, marca Romi, tipo CNC, modelo Centur 30 R, 220 V, cor verde, em razoável esta-
do de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  Valor 
mínimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Bens localizados: Avenida Major José 
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Levy Sobrinho, n. 2500, nos barracões da parte dos fundos, com acesso pela Rua José Jorge 
Rodrigues, n. 365, Limeira – SP. Depositário: Sergio Fusco, com endereço à Av. Major Jose 
Levy Sobrinho n° 2.500, Limeira - SP. 
 
LOTE 23: Nº PROCESSO: 0001643-38.2012.5.15.0128 – EXEQUENTE: APARECIDO BAR-
BOZA DE SOUZA + 07; EXECUTADO: EUROMETALL – INDUSTRIA DE CABOS E FUNDI-
DOS LTDA + 03. A) Um torno mecânico NODUS ND 250, em bom estado de conservação e em 
funcionamento, marca Nardini, ano de fabricação 2007, 220v, 60hz, 110vca, Potência = 6,36kw, 
número de série E3KCM277. Reavaliado em 25/10/2019 em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). Valor mínimo: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
B) Uma coquilhadeira vertical mecânica com acionamento hidráulico em bom estado, montada, 
em bom estado de conservação e em funcionamento, com capacidade de 10 toneladas, mesa 
de 500x350x500 mm de curso, ano de fabricação 2006. Reavaliado em 25/10/2019 em R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais). Valor mínimo: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
C) Uma coquilhadeira basculante mecânica com acionamento hidráulico em razoável estado de 
conservação, montada, com capacidade de 15 toneladas, mesa 750x450x800mm de curso, ano 
de fabricação 2006. Reavaliado em 25/10/2019 em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 
Valor mínimo: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
D) Uma coquilhadeira horizontal mecânica com acionamento hidráulico em razoável estado de 
conservação, montada, capacidade de 5 toneladas, mesa 550x450x800mm de curso, ano de 
fabricação 2006. Reavaliado em 25/10/2019 em R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos 
reais). Valor mínimo: R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais). 
E) 02 (dois) fornos para fusão de bronze, latão ou alumínio, com capacidade de fusão de 1.000 
kg de bronze/latão e de 150 kg de alumínio; completos e em bom estado, com 2 tampas refratá-
rias de 1200 mm de diâmetro, revestidos internamente com aproximadamente 1.000 kg de 
massa refratária marca IBAR, contendo cadinho + base + bico de vazamento para fusão a óleo 
BPF, composto por ventoinha + maçarico + motor elétrico de 50 cv + redutor e moto redutor de 
marca Marrara e chave liga/desliga para rede elétrica trifásica; plataforma de acesso na altura 
de 2,2 mt composta por vigas de aço soldadas e travadas, e em bom estado; ano de fabricação: 
2007. Avaliado em 25/10/2019 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Bens localizados na Estada Municipal Jayme Alber-
to Bergstron, nº 333, Distrito Industrial, Cordeirópolis – SP. Depositária: Erika Vanessa dos Reis, 
Rua Henrique Savoi, 86, Jardim Santo André, Limeira - SP. EFEITOS SUSPENSOS. 
 
LOTE 24: N° PROCESSO: 0010740-86.2017.5.15.0128 – EXEQUENTE: GILBERTO FERREI-
RA NAVIS + 19; EXECUTADO: METALURGICA MULLER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
+ 02.  FRAÇÃO IDEAL DE 50% de uma gleba de terras, com a área de oito e meio alqueires, 
ou sejam, 20,57 há., denominada Fazenda Maria José I, situada na Fazenda Macaúbas, no 
Bairro Vicentinópolis, distrito de Major Prado, atual distrito de Santo Antônio do Aracanguá, 
neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, sem benfeitorias, confrontando-
se e dividindo: de um lado com Izalzinho Cintra, nas cabeceiras com Delmar e Euclides Ribeiro 
da Silva, de um lado com Oswaldo João Faganello Frigeri e finalmente com o Córrego Água 
Escura, e com a d. Messias Francisca de Camargo Moreira e Demercidio Moreira; cadastrada 
no INCRA em maior área sob nº 607.029.010.340-1; área total 571,0; fração min. parc, 2,0; 
mód. Fiscal 30,0 nº mod fiscais 15,22, conforme recibo certificado de cadastro do exercício de 
1.984. Imóvel matriculado sob nº 32.141 do RGI de Araçatuba – SP. OBS: 1) Conforme 
Av.17/32.141 consta que o imóvel está cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária - INCRA - sob o Código do Imóvel nº 607.029.010.340-1; denominação do imóvel: 
Fazenda Maria José; localização Estrada Vicentinópolis A MJ Prado; área total: 595,0ha; área 
registrada: 571,0ha; área de posse: 0,0ha; módulo rural 30,0ha; nº de módulos rurais não cons-
ta; mód. fiscal 30,0ha; f. min. parc. 2,0ha. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel 
está situado na Fazenda Maria José I, distrito de Major Prado, Vicentinópolis, em Santo 
Antônio do Aracanguá – SP. 3) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, às fls. 376, a referida 
fazenda é desmembrada em cinco matriculas, e a área de terras supra não possui benfeitorias. 
ÔNUS: 1) Conforme R.07/32.141 consta PENHORA no processo nº 281/96 pela 3ª Vara Cível 
de Araçatuba – SP. 2) Conforme Av.31/32.141 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no pro-
cesso nº 00109214120175150014 pela 1ª Vara do Trabalho de Limeira – SP. 3) Conforme 
Av.32/32.141 consta PENHORA no processo nº 00109214120175150014 pela Central de Man-
dados da Comarca de Limeira - SP. Avaliado em 22/03/2019 em R$ 255.000,00 (duzentos e 
cinquenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e qui-
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nhentos reais). Depositário: Metalúrgica Muller Industria e Comercio. 
B) Uma Guilhotina TM9, para chapas de até 1/4, ano 1997, marca NEWTON, modelo 
GMN3006, em boas condições de conservação e em funcionamento regular.  C) Uma Dobradei-
ra TM9, para chapas de até 1/4, ano 1997, marca NEWTON, Modelo GMN3006, em boas con-
dições de conservação e em funcionamento regular. Avaliado o conjunto (guilhotina e dobradei-
ra) em 17/08/2018 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 150.000,00 (cen-
to e cinquenta mil reais) Bens localizados na Rod. Eng. João Tosello, km 103, Jd. Nova Limei-
ra, Limeira – SP. Depositário: José Valter Muller Junior, R. Visconde do Rio Branco, 191, apto 
62, Centro, Limeira - SP. 

 


