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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: 06/11/2019 a 13/11/2019, com a abertura dos 

envelopes em 13/11/2019, prosseguindo com a Venda Direta, até 03/02/2020. 
1 - No dia 13/11/2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 

de Limeira – SP, localizada na RUA HENRIQUE JACOBS, 2040 - PARQUE EGISTO RAGAZZO - 

LIMEIRA-SP - CEP: 13.485-321, entre às 13h00min (treze horas) e 13h30min (treze horas e 
trinta minutos), para receber propostas (em envelopes lacrados), e ato contínuo, procederá ao 

encerramento da alienação.  
2 – Os bens que não receberem propostas até a data supramencionada para a abertura dos 

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

“VENDA DIRETA”, até o dia 03/02/2020.  

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. 
Importante: O bem apenas será disponibilizado para "VENDA DIRETA" se não for vendido na 

"CONCORRÊNCIA". 
3 - A proposta de maior valor dentre as que atingirem o valor mínimo estabelecido pelo Juízo 
será imediatamente aceita. 
4 – VALOR MÍNIMO: a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 
5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 

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

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

devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação 
(arrematação) for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 

proponente (adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 
b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 

móveis, será devido em seu favor o equivalente a 2% (dois por cento) do valor da 

última avaliação do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio 
com as despesas com a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 

c) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, através de depósito 

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

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas.  
OBS.1): havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar.  

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

homologação da proposta vencedora. 

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

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

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

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

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

(5%), em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar as guias 
de recolhimentos ao respectivo cartório. 
9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
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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.”  
10 - 15 (quinze) dias após a homologação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao cartó-

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

depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção. 
11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 

inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 
mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 

bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, compensa-

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

se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências 
cabíveis. 
12 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 

1º do Código de Processo Civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais venci-
dos 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. 

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 Limeira - SP. 

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

igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do 
art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 

adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os 
referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo 

Juiz(a) no momento da alienação, considerando as condições e peculiaridades dos bens aliena-

dos. 
- A partir da publicação deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 

este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira. 
DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Em caso de remissão ou acordo celebrado dentro do prazo 

fixado para a venda, com desconstituição da penhora e consequente encerramento do procedi-

mento expropriatório, a executada responderá pelo valor devido ao CORRETOR, no importe de 
2% sobre o valor da avaliação ou sobre o valor da execução, se este for inferior ao da avaliação, 

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

ção, em caso apresentarem o acordo ou pagamento DEPOIS da publicação do edital de aliena-
ção, nos termos do Provimento GP-CR n.º 01/2017. 
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) 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-
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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) pode-
rá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 1o, do Código de 

Processo Civil. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos a 

impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os rela-

tivos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, 
sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que a arre-

matação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexis-
tindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 

130, parágrafo único, do CTN). 
DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 
tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 

motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário. 

Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o rece-
bimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, presu-

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

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

tas pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e arrema-
tar. 
IMPORTANTE: 

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

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

informações apresentadas até a assinatura do auto. 

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

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

 
LOTE 01: Nº PROCESSO: 0047300-08.2009.5.15.0128 – EXEQUENTE: PAULO RAMOS; 

EXECUTADO: AUTO POSTO DE SERVICO BRILHANTE DE LIMEIRA LTDA – ME +15. 
Lote de terreno nº 24 (vinte e quatro) da quadra “2” (dois), do Jardim Europa, situado no 

bairro do Cerrado, nesta cidade de Sorocaba, com frente para a Rua Rússia, medindo doze 

(12,00) metros de largura na frente, igual largura no fundo e quarenta (40,00) metros de com-
primento em ambos os lados, perfazendo a área de 480,00 metros quadrados. Confronta-

se: no lado esquerdo com o lote 25, no lado direito com o lote 23 e no fundo com propriedade 
de Elias Romão dos Santos. Imóvel matriculado sob nº 3.393 do 2º RGI de Sorocaba – SP. OBS: 

1) Conforme Av.09/3.393, no imóvel supra foi edificado um prédio, que recebeu o n° 225, da 
Rua Rússia, com a área construída de 433,44 metros quadrados e uma edícula com a área 

construída de 5,68 metros quadrados, perfazendo um total de 439,12 metros quadrados. 

2) Conforme Av.10/3.393, o imóvel foi está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 43-
13-48-0393-00-000-2. 3) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel possui 02 quartos-suíte, um 

quarto simples e banheiro social, sala de estar, sala de jantar, cozinha, churrasqueiras, piscina 
(somente buraco, sem conservação). O imóvel encontra-se ocupado. ÔNUS: 1) Conforme 

R.16/3.393 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Cacel Distribuidora de Petróleo LTDA. 

2) Conforme Av.17/3.393 consta BLOQUEIO da transferência  do imóvel no processo nº 
1996.009404-9 pela 3ª Vara de Família e Sucessões de Sorocaba - SP. 3) Conforme Av.18/3.393 

consta INDISPONIBILIDADE da propriedade fiduciante no processo nº 82007120015150081 
pela Vara do Trabalho de Matão – SP. 4) Conforme Av.19/3.393 consta INDISPONIBILIDADE da 

http://www.galeriapereira.com.br/
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propriedade fiduciante no  processo nº 82007120015150081 pela Vara do Trabalho de Matão – 

SP. Avaliado em 04/06/2018 em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Valor mínimo: 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Depositária: Marilsa Pereira Seabra 

Benedetti Rosa.  

 
LOTE 02: Nº PROCESSO: 0001188-73.2012.5.15.0128 - EXEQUENTE: NADIR OLIVEI-

RA NEVES E OUTROS; EXECUTADO: B. GUM CONFECCOES LIMEIRA LTDA – EPP +02. 
Terreno, com frente para a “1° estrada”, paralela a que desta cidade vai à Fazenda Caieiras, 

nesta cidade de Limeira, onde mede: 14,65 metros, igual largura nos fundos, por 100,00 me-
tros da frente aos fundos, de cada lado, confinando no lado direito com o quinhão de João 

Francisco Ramos; no lado esquerdo com o quinhão de Miguel Ramos e nos fundos com o lote 

46. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal local, na quadra 1.276, unidade 083. O terreno 
acima está localizado no loteamento denominado “CHÁCARAS ANTONIETA”. Imóvel matricu-

lado sob n° 2.561 do 2º RGI de Limeira - SP. OBS: 1) Conforme Av.04/2.561 consta que o imó-
vel supra está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o nº 3385.018. 2) Conforme 

Av.05/2.561 consta que a estrada paralela que vai da cidade à Fazenda Caieira do Bairro Cháca-

ras Antonieta, passou a denominar-se Rua José Paulilo. 3) Conforme Auto de Penhora e Avali-
ação, há benfeitorias no imóvel, sendo: lote murado com portão de acesso na Rua José Paoli-

lo, nº 531. Sobre referido terreno existe um casebre modesto, sem reboco e acabamento, de 
aproximadamente 60m2. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura 

Municipal de Limeira – SP, em 24/09/2019, o imóvel possui área de terreno de 1.465,00m2 
e área de edificação de 58,34m2. ÔNUS: Conforme Av.02/2.561 consta PENHORA no pro-

cesso nº 1008803-7720148260320 pelo 3º Ofício Cível de Limeira - SP. Avaliado em 19/06/2019 

em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 450.000,00 (qua-
trocentos e cinquenta mil reais). Depositária: Maria Conceição Ramos Prado.  

 
LOTE 03: Nº PROCESSO: 0010215-07.2017.5.15.0128 - EXEQUENTE: KELLY CRISTI-

NA MARTONI; EXECUTADO: JUNIOR ROCHA CONFECÇÕES LTDA ME + 02. Aparta-

mento nº 11, do tipo “2D”, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do prédio nº 09, integrante 
do Condomínio Parque Residencial Independência, que recebeu a designação numérica 

1910, da Avenida Campinas, Vila Independência, desta cidade, comarca e 2ª  Circunscri-
ção de Limeira; construído no terreno objeto da matrícula nº 8.784, possuindo a área útil de 

63,18 m2, área de uso comum de 8,6098 m2, área total de 71,7898 m2, e a fração ideal de 

terreno de 0,195827%, confrontando pela frente, onde tem sua entrada, com o hall de circula-
ção e área livre entre as alas do prédio; à esquerda com a unidade nº 12; à direita e nos fundos 

com terreno do próprio condomínio, contendo este apartamento 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, e w.c., correspondendo ao mesmo uma vaga de estacionamento no andar térreo ou 

1º pavimento, com direito à guardar um carro de passeio em lugar indeterminado. Cadastrado 
na Prefeitura Municipal local, na quadra 2682, unidade 009, sub-unidade 011. Imóvel matricula-

do sob n° 14.176 do 2° RGI de Limeira - SP. Avaliado em 09/03/2017 em R$ 220.000,00 (du-

zentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Depositá-
rio: Thaissa Helena Ferrari Castellar Rocha.  

 
LOTE 04: Nº PROCESSO: 0000314-20.2014.5.15.0128 – EXEQUENTE: ANDERSON 

LUIS OLIVEIRA + 56; EXECUTADO: BNZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP 

+ 12. A) Uma máquina de corte a laser de marca TRUMPF modelo TRULASER 3030 LEAN EDI-
TION, matrícula nº 1577229, aparelho nº 852021555, ano de fabricação 2012, 60 HZ, 460voltz; 

equipamento nº A1225A0116, em perfeitas condições de funcionamento, estava em uso durante 
a diligência. Avaliado em 21/02/2019 em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 

Valor mínimo: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). B) Uma máquina dobradeira para 
chapas de aço, da marca BAYKAL (Turquia) modelo APH3104X90 fabricação em 01/2008, nº de 

série 12889, 220V, 60 HZ, capacidade de chapas de 3,50m x 1,70m; equipamento em perfeitas 

condições de funcionamento, estava em uso durante a diligência. Avaliado em 21/02/2019 em 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

C) Uma máquina dobradeira para chapas de aço, da marca BAYKAL (Turquia), modelo HGL 
3100X8, fabricação em 11/2007, nº de série 13097, 220v, 60 HZ, capacidade de chapas de 

3,90m X 2,05m, equipamento desligado (não testado) durante a diligência. Avaliado em 
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21/02/2019 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais). Total avaliado em R$ 1.960.000,00 (um milhão e novecentos e sessenta mil 
reais.) Valor mínimo: R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais). Bens localizados: 

Rod. Anhanguera, Km 143, Bairro dos Loiolas, Limeira - SP. Depositário: Guilherme Bonzanino, 

Rua José Bais, nº 200, Cond. Terras de Santa Elisa, Limeira - SP.  
 

LOTE 05: Nº PROCESSO: 0011368-46.2015.5.15.0128 – EXEQUENTE: MILTON ADIEL 
CARVALHO DOS SANTOS + 05; EXECUTADO: IGAPO METALICA LTDA - EPP + 02. A) 

Duas prensas excêntricas, capacidade 30 toneladas cada uma, cor amarela, sem marca aparen-
te, trifásicas, uma com motor “WEG” e outra com motor “Bufalo”, em razoável estado de con-

servação e em funcionamento. Avaliado em R$ 10.000,00 cada. Total avaliado em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). B) Uma prensa excêntrica, 
capacidade 15 toneladas, cor preta, sem marca aparente, trifásica, com motor, em razoável 

estado de conservação e em funcionamento. Avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor 
mínimo: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). C) Uma prensa excêntrica, capacida-

de 20 toneladas, cores amarela e verde, sem marca aparente, trifásica, com motor, em razoável 

estado de conservação e em funcionamento. Avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Valor 
mínimo: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Total avaliado em 05/05/2017 em R$ 

32.000,00 (trinta e dois mil reais). Valor mínimo: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 
Bens localizados: Rua Domingos Garcia, 82, Distrito Industrial, Limeira – SP. Depositário: Aurea 

Pereira Agustinho, Avenida Nelson Aparecido Nascimento, 1331, Jardim da Graminha, Limeira – 
SP.  

 

LOTE 06: Nº PROCESSO: 0010428-81.2015.5.15.0128 - EXEQUENTE: UNIÃO FEDE-
RAL (PGFN); EXECUTADO: JBV CONSTRUCOES LTDA – ME + 02. A) Um veículo tipo 

automóvel, marca VW/Gol 1.0, ano fabr. 2012, ano mod. 2013, combustível álcool/gasolina, 
cor vermelha, 999 c.c., chassi 9BWAA05U9DP055532 (conforme registro no Ciretran), Renavam 

00473571340, placas FEM-9163 de Limeira, no seguinte estado de conservação: com batidas 

aparentes, hodômetro registrando 187.813 km, pneus e estepe (5) em estado razoável, bancos 
da cor cinza em bom estado. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta CRLV/2017 

que não consta reserva de domínio. Veículo com 4 portas. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada 
no site do Detran – SP, em 25/09/2019, constam débitos relativos a multas no valor de R$ 

260,32. Avaliado em 27/09/2017 em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Valor mínimo: 

R$ 12.000,00 (doze mil reais). B) Carreta para barco, comprimento 5,5m, com engate, em 
razoável estado. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação consta que a carreta está com 

dois pneus, em razoável estado. Avaliado em 27/09/2017 em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Va-
lor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais).  C) Carreta aberta tipo caçamba, estrutura metálica, 

dimensões 1,20 x 1,40m, com engate, em bom estado de conservação. OBS: Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação, consta que a carreta está com dois pneus em razoável estado. Avaliado em 

R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Valor mínimo: R$ 900,00 (novecentos reais). D) 

Carreta fechada para automóvel, tipo baú, com compartimento para mala, dimensões 1,0 x 1,20 
x 1,0 m, estrutura metálica, bom estado. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta 

que a carreta está com dois pneus, em razoável estado. Avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais). Valor mínimo: R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Total Avaliado em 

27/09/2017 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Depositária: Viviane Graciano Cordeiro Bonfim Vasques, Rod. SP 306, Km 34,3, Bairro do 
Porto, Limeira - SP.  

 
LOTE 07: Nº PROCESSO: 0010554-34.2015.5.15.0128 – EXEQUENTE: ANTONIO LI-

BORIO PEIXOTO MOLINA; EXECUTADO: TALIACO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA -
ME + 03. A) Um veículo marca/modelo I/JEEP CHEROKEE SPORT, placas MQZ-4702, cor 

prata, combustível gasolina, chassi nº 1J4GL48K06W259803, ano de fabricação/modelo 

2006/2006, Renavam nº 905467370, com o seguinte estado de conservação: lataria em bom 
estado, sem batidas aparentes, pneus em bom estado, bancos em bom estado, pintura em bom 

estado, hodômetro registrando 192.492 km. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do 
Detran – SP, em 25/09/2019, constam débitos relativos a IPVA no valor de R$ 8.923,78; multas 

no valor de R$ 1.246,27 e licenciamento em atraso, sendo o último licenciamento efetuado no 
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exercício de 2015. Avaliado em 26/07/2018 em R$ 37.570,00 (trinta e sete mil e quinhentos e 

setenta reais). Valor mínimo: R$ 18.785,00 (dezoito mil e setecentos e oitenta e cinco 
reais). B) Um veículo marca/modelo FIAT/PALIO ELX, placa DIY-2087, cor prata, combus-

tível gasolina, chassi nº 9BD17140742387006, ano de fabricação/modelo 2003/2004, Renavam 

nº 819903671, com o seguinte estado de conservação: lataria em bom estado, sem batidas 
aparentes, pneus em bom estado, bancos em bom estado, pintura em bom estado, hodômetro 

registrando 204.700Km. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 
25/09/2019, constam multas no valor de R$ 392,41. Avaliado em 26/07/2018 em R$ 14.443,00 

(quatorze mil e quatrocentos e quarenta e três reais). Valor mínimo: R$ 7.221,50 (sete mil, 
duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).  

C) Ponte rolante com estrutura e monovia, da marca Kock, capacidade 2.000 kg, altura de ele-

vação 6 metros, velocidade de elevação 10 m/min, velocidade de translação 16 m/min, número 
de registro 141093, em funcionamento. Avaliado em 27/07/2018 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais). Valor mínimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Total avaliado em 
77.013,00 (setenta e sete mil e treze reais). Valor mínimo: R$ 38.506,50 (trinta e oito mil, 

quinhentos e seis reais e cinquenta centavos). Depositário: Jorge Luis Pereira Mesquita, 

Estrada Municipal LIM 353, Km. 01, Sitio Mato Dentro, Limeira - SP.  
 

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0011372-83.2015.5.15.0128 - EXEQUENTE: FLAVIO HEN-
RIQUE PASCHOALON E OUTROS; EXECUTADO: BREEZE FECHAMENTOS E COBERTU-

RAS LTDA – ME +04. A) Uma máquina dobradeira manual, cor verde, marca “Corso”, para 
chapas de até 4.000 mm de largura, em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Valor mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). B) Uma máquina de solda 

marca “Soldex”, com rodinhas, para de eletro, cor verde, 220 volts, em bom estado de conser-
vação e funcionamento. Avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Valor mínimo: 

R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais). Total avaliado em 24/06/2019 em R$ 
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).  Valor mínimo: R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos 

e cinquenta reais). Depositária: Rosni Aparecida Manfre Ottani, Av. Souza Queiroz, 432, Vila 

Queiros, Limeira - SP.  
 

LOTE 09: N° PROCESSO: 0001192-76.2013.5.15.0128 – EXEQUENTE: LEANDRO 
OLEGARIO + 103, EXECUTADO: WALLINGFORD DO BRASIL REPRESENTACOES E DE-

SENVOLVIMENTO 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).  
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 re-

ais).  

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 se-

gunda 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-
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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).  
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 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).  

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 
quinhentos 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 elétri-
ca. 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. 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).  
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 (dezes-

sete mil e quinhentos reais).   
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 
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(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”. Reavaliado 

em 12/07/2019 em R$ 10.000,00 cada. Totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor mí-

nimo: 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 re-

ais). 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 razoá-
vel 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 míni-

mo: R$ 400,00 (quatrocentos reais).   
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 
quinhentos reais).  

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) 
44) Uma frestadora ferramenteira modelo 2250 PVF Diplomat, em razoável estado de conserva-

ção. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 11.000,00 (onze mil reais). Valor mínimo: R$ 
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5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

45) Uma afiadora de brocas, marca MELLO, modelo AF-35-12, nº 1101, 220V, em razoável es-
tado de conservação. Reavaliada em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor míni-

mo: R$ 1.000,00 (mil reais). 

46) Uma serra circular marca Invicta, modelo RT40, em razoável estado de conservação. Reava-
liada em 12/07/2019 em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 2.000,00 (dois 

mil e quinhentos reais). 
47) 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). 

48) 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). 

49) 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). 
50) 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). 

51) Uma furadeira S.A Yadoya, modelo FYS32, em razoável estado de conservação. Reavaliada 
em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais). 

52) 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). 

53) 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). 

54) 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. Reavali-

ada em 12/07/2019 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais). 

55) 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 reais). 
Valor mínimo: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

56) 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). 
57) Dois desempenos de ferro fundido, sendo de uma marca MICROTEST, de dimensões 

1000mm x 620mm, código C19Q001, e outro da marca TECNOGRAN, de dimensões 910 mm x 

620 mm, código C19Q028, ambos em bom estado de conservação. Reavaliado em 12/07/2019 
em R$ 1.000,00 cada. Totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 

(mil reais). 
58) 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).  
59) 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).  

60) 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). 

61) 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). 
62) 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 
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mínimo: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

63) 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. Rea-

valiado em 12/07/2019 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 
64) 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 mil reais). 
65) 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).  

66) Dois transformadores, marca MARANGONI, 300 KVA, somente com a “carcaça”. Reavaliado 
em 12/07/2019 em R$ 1.000,00 cada. Totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: 

R$ 1.000,00 (mil reais).  
67) 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). 

68) 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 míni-

mo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
69) 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). 

70) 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). 

71) 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). 

72) 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). 
73) 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). 
74) 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 reais).  
Valor mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

75) Uma serra de fita vertical, sem marca e modelo aparente, em razoável estado de conserva-
ção. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 2.000,00 (dois mil reais).  Valor mínimo: R$ 1.000,00 

(mil reais). 

76) 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). 
77) 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). 
78) 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). 

79) 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). 

80) 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).  
81) Um torno Index CNC, modelo GFG – 250, trifásico, número 250.22.902, ano 1997, em razo-

ável estado de conservação, sem a parte elétrica. Reavaliado em 12/07/2019 em R$ 40.000,00 
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(quarenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

82) 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). 

83) 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). 
84) 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). 

85) 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).  Va-
lor mínimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). 

86) Uma empilhadeira chinesa da marca ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO. 
LTD (JTC), modelo CPYD40-RW17, número de série nº 100414737, ano de fabricação 2010, 

capacidade de 4.000 KG, cor laranja, sem bateria, pintura em péssimo estado, estofamento 

desgastado, pneus e m péssimo estado, não sendo possível constatar o funcionamento. Avaliado 
em 12/07/2019 em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais).  
87) Uma plataforma de carga e descarga, com motor e painel elétrico, sem marca, modelo, nº 

de série ou ano de fabricação, com pintura desgastada, não sendo possível constatar o funcio-
namento. Avaliado em 12/07/2019 em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor mínimo: R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Bens localizados: Avenida Major José 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. 

 


