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Edital de Leilão  

1ª Vara e Ofício Cível da Comarca de Sumaré/SP 
 
O Dr. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de 
Sumaré, na forma da lei, etc. 
 
Faz Saber ,  a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
t iverem e interessar possa, que por este Juízo e Cartório tramitam os autos 
nº 1000074-15.2016.8.26.0604 ,  relat ivamente à FALÊNCIA  de Transportes 
Decisão Eireli ,  CNPJ n. 71.597.215/0001-80, tendo sido designado lei lão 
público do bem abaixo descr ito, cujo encerramento se dará no dia  
11/07/2019, às 15h30 ,  na Marginal da Rod. Presidente Dutra, Km 224,6 – 
Guarulhos (SP), sob a condução do Lei loeiro Of icial José Eduardo de Abreu 
Sodré Santoro, inscr ito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 
195, ou por seu preposto em exercício, a quem será devida pelo arrematante 
a comissão correspondente a 5% sobre o valor do lance vencedor. Também 
serão aceitos lances eletrônicos de interessados previamente cadastrados 
no site  www.sodresantoro.com.br, sendo que o lei lão eletrônico em questão 
terá início em 10/06/2019  e será encerrado concomitantemente ao leilão 
presencial acima designado, sob o comando do lei loeiro.  Todos os 
part ic ipantes concorrerão em igualdade sob as seguintes condições:  
 
 
a)  O bem será alienado no estado em que se encontra, l ivre de ônus, sendo 
que quaisquer dívidas que sobre o mesmo recair até a data do lei lão f icarão 
a cargo da Massa Fal ida, nos termos do art igo 130, parágrafo único, do 
Código Tributár io Nacional e art igo 141, I I ,  da Lei 11.101, de 09/02/2005; b)  
O laudo de aval iação encontram-se à disposição dos interessados no 
Cartório do 3º Of íc io Cível de Sumaré/SP;  c)  Para part icipar do lei lão 
eletrônico, os interessados deverão se cadastrar no site do lei loeiro e se 
responsabi l izarão pela ut i l ização da senha de acesso que receber; d)  Em 
razão dos diversos fatores que podem interferir  no encaminhamento do lance 
eletrônico, tal como a var iação de velocidade no seu envio, esse será 
considerado concret izado no momento de sua captação pelo provedor do 
leiloeiro e não no momento de seu lançamento pelo part icipante;  e)  O preço 
para a venda não poderá ser inferior ao da aval iação atual izada, já 
constante dos autos,  ou f icarão condicionados à posterior  homologação pelo 
MM. Juízo responsável;  f)  A comissão do lei loeiro, de responsabi l idade do 
arrematante, será de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor; g)  O 
pagamento será à vista ;  g1)  Estando o vencedor presente no ato do lei lão,  
deixará com o lei loeiro cheque no valor do lance ofertado nominal ao Banco 
do Brasi l S/A e outro no valor da comissão. Os respect ivos depósitos serão 
feitos pelo lei loeiro no dia út i l  seguinte ao término do lei lão;  g2)  Se o maior 
lance, todavia, t iver  sido lançado pela internet,  deverá o vencedor, até às 
12h00 do dia út i l  seguinte ao término do lei lão, disponibi l izar em favor do 
leiloeiro, mediante transferência bancária não sujeita à compensação, o 
valor total do lance e da comissão; g3) Não sendo efetuado o depósito do 
lance no prazo estabelecido e/ ou o pagamento de sua comissão, o lei loeiro 
comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances 
imediatamente anter iores, para que sejam submetidos à apreciação judicial,  
sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art.  695 do Código de 
Processo Civi l ao arrematante remisso, que arcará com o ônus de sua 
omissão, inclusive para a obtenção de novos documentos e ressarcimento 
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das despesas para a real ização da praça; h)  O auto de arrematação somente 
será assinado pelo Juiz de Direito responsável após a comprovação do 
pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro;  i )  
Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas 
necessárias para: i1)  a imissão na posse do imóvel bem como sua 
transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorár ios, além de eventual 
regularização perante os órgãos competentes; i2)  a desmontagem, ret irada e 
remoção em caso de bens materiais; i3)  promover a efet iva t ransferência de 
veículos, além de sua ret irada, remoção e vistorias, se necessár io; j)  Não 
sendo efet ivamente concret izado o negócio por culpa do arrematante, este 
arcará com todos os ônus e consequências de sua omissão, inclusive para a 
obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas para a 
real ização da praça; l )  Maiores informações à respeito dos bens, poderão 
ser obtidas com o administrador judic ial Dr. Rolf f  Milani de Carvalho, inscr ito 
na OAB/SP 84.441, com endereço na Rua Mário Borin, 165 Jundiaí (SP),  
fones: (11) 3964.6460; 3964.6461; 3964.6462 e 3964.6463 ou por e-mail,  
milani@rmilani.com.br; m)  Pelo presente f icam as partes interessadas 
int imadas das praças designadas, seus sócios, o administrador judicial,  o 
Ministério Públ ico, bem como todos os credores habil i tados ou não.  
 
Descrição dos bens que serão vendidos no estado em que se encontram
 

: 

Lote 01: Materiais: 1) arquivo de 04 gavetas; 2) 04 mesas; 3) armário de madeiras de 02 
portas; 4) 03 CPUs; 5) 03 monitores LCD; 6) 03 mouses; 7) 02 estabilizadores; 8) 03 
teclados; 9) 27 cestas plásticas azuis; 10) impressora HP Laserjet 1102; 11) 02 aparelhos 
telefônicos; 12) aparelho de ar condicionado marca York; 13) 03 cadeiras com encosto 
elevado; 14) cadeira com encosto baixo; 15) impressora multifuncional Samsung 
Multixpress 6545N; 16) 03 mesas; 17) balcão; 18) armário com duas prateleiras; 19) 
armário com duas prateleiras e duas portas; 20) cadeira com encosto alto; 21) cadeira de 
plástico; 22) carcaça de CPU; 23) teclado; 24) 02 mouses; 25) 11 cestas plásticas azuis; 
26) 2 cestas plásticas brancas; 27) cesta plástica verde; 28) caixa plástica amarela; 29) 
aparelho de ar condicionado marca Midea; 30) recarga de tonner de impressora Samsung 
D6555A; 31) aparelho de karaoque LG; 32) aparelho telefônico; 33) aparelho dvd Philips; 
34) etiquetadora marca Argox; 35) impressora Epson sucateada; 36) impressora matricial 
Epson sucateada; 37) 02 estabilizadores; 38) aparelho de fax Epson sucateado; 39) 
armário com duas portas de correr; 40) 04 leitores de código de barra; 41) mesa;  42) 02 
cadeiras; 43) aparelho telefônico; 44) aparelho de ar condicionado marca York; 45) 
armário de aço de 02 portas; 46) ventilador marca Qualitas; 47) purificador de água marca 
IBBL; 48) raque de madeira; 49) mesa de plástico redonda; 50) mesa de madeira 
retangular; 51) 05 cadeiras; 52) armário de madeira branco com 02 portas; 53) mesa com 
tampo de mármore; 54) 02 cadeiras; 55) micro-ondas marca Consul; 56) geladeira duplex 
Electrolux super freezer DC49A; 57) liquidificador Black & Decker; 58) armário 02 portas 
basculantes; 59) fogão Brastemp 06 bocas; 60) aquecedor de aço inox para banho maria; 
61) fogão Dako 04 bocas em mau estado; 62) sofá 02 lugares; 63) poltrona; 64) mesa de 
CPU; 65) CPU; 66) monitor Intelbras; 67) teclado; 68) estabilizador; 69) scanner HP 
G2410; 70) arquivo de madeira com 02 gavetas; 71) armário de madeira com 02 portas; 
72) cadeira; 73) aparador; 74) ventilador de teto; 75) 30 prateleiras de aço de 05 espaços; 
76) aparelho de ar condicionado portátil Tec Home; 77) mesa de vidro; 78) 03 cadeiras de 
encosto alto de alumínio; 79) 02 cadeiras de encosto alto pretas; 80) cadeira de plástico; 
81) aparelho telefônico; 82) gaveteiro de 04 gavetas; 83) 02 aparelhos de ar condicionado; 
84) 06 monitores; 85) 06 teclados; 86) 05 mouses; 87) 05 CPUs; 88) 06 mesas; 89) 04 
cadeiras de encosto baixo; 90) cadeira encosto baixo de alumínio; 91) scanner HP; 92) 02 
estabilizadores; 93) 05 aparelhos telefônicos; 94) 02 armários de 02 portas; 95) prateleira; 
96) 02 monitores LCD; 97) 02 aparelhos telefônicos; 98) 02 CPUs; 99) 02 teclados; 100) 
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02 mouses; 101) impressora HP Officejet 4500; 102) impressora HP Laserjet P1005; 103) 
03 mesas de escritório; 104) mesa de vidro;  105) poltrona; 106) 02 cadeiras de madeira; 
107) cadeira de encosto baixo; 108) estabilizador; 109) arquivo de 04 gavetas; 110) 03 
armários de 02 portas; 111) gaveteiro de 03 gavetas; 112) armário de 04 portas; 113) 
estante de 05 prateleiras; 114) aparelho de ar condicionado; 115) poltrona; 116) 02 
cadeiras plásticas vermelhas; 117) 02 cadeiras de alumínio; 118) aparelho telefônico; 119) 
mesa; 120) aparelho de ar condicionado; 121) 02 mesas; 122) 03 cadeiras de encosto alto; 
123) 02 cadeiras acolchoadas; 124) arquivo; 125) armário de 06 portas; 126) 02 aparelhos 
telefônicos; 127) ar condicionado Samsung;  128) scanner HP Scanjet G2410; 129) 
calculadora; 130) aparelho telefônico; 131) impressora HP Laser Jet M1132; 132) 04 
teclados; 133) aparelho telefônico; 134) 04 mouses;  135) 04 monitores LCD; 136) apoio 
CPP; 137) arquivo plástico de 04 gavetas; 138) máquina de preenchimento de cheque; 
139) 04 mesas com 02 gavetas; 140) 05 mesas sem gaveta; 141) 04 apoiadores de 
impressoras; 142) impressora matricial; 143) 04 CPUs; 144) impressora HP Laser Jet 
PI005; 145) impressora Epson 655; 146) 04 estabilizadores; 147) roteador TP Link; 148) 
armário de 02 portas; 149) armário de 04 portas; 150) estante de aço com 05 prateleiras; 
151) mini refrigerador Consul; 152) 02 divisórias; 153) aparelho de ar condicionado 
Electrolux; 154) aparelho de ar condicionado Midea; 155) cadeira com encosto alto; 156) 
03 cadeiras com encosto baixo; 157) bebedouro IBBL; 158) aparador de madeira com 
rodinha; 159) cadeira de madeira com encosto branca; 160) estante com 04 prateleiras; 
161) mesa de vidro em L; 162) armário de 02 portas; 163) armário baixo de madeira com 
02 gavetas; 164) 02 cadeiras de plástico vermelhas; 165) telefone sem fio; 166) aparelho 
de ar condicionado York; 167) 02 quadros gravuras; 168) 02 persianas; 169) armário 
plástico com 03 gavetas; 170) aparelho de ar condicionado; 171) monitor AOC (antigo); 
172) 02 teclados; 173) mouse; 174) estabilizador; 175) 02 servidores de rede; 176) 02 
caixas de distribuição de rede de computador; 177) 12 CPUs sucateadas; 178) impressora 
sucateada; 179) 06 teclados sucateados; 180) 04 monitores sucateados; 181) 02 
estabilizadores; 182) 02 fax sucateados; 183) 03 monitores antigos; 184) 05 refrigeradores 
Panasonic embalados (avaliado o modelo BT 47); 185) 02 refrigeradores Brastemp 
embalados (avaliado o modelo BRM 48); 186) 02 refrigeradores Consul embalados 
(avaliado o modelo CRM51AB); 187) 06 fogões Stove Atlas embalados (avaliado o modelo 
1521001, Mônaco, 5 bocas); 188) 06 fogões Stove Mueller embalados (avaliado o modelo 
Moderatto Stille, 5 bocas); 189) fogão Electrolux embalado (avaliado o modelo Celebrate 
Inox, 4 bocas); 190) freezer Brastemp embalado (avaliado o modelo BVR28MBANA); 191) 
colchão Castor (avaliado o modelo de casal – espuma D33); 192) colchão Prorelax 
(avaliado o modelo de casal – Ouro Visco – molas); 193) 32 cadeiras de plástico brancas 
(avaliado o modelo sem braço, Antares); 194) 03 lavadoras Mueller embaladas (avaliado o 
modelo Agile, auto, 7 kg); 195) materiais para montagem de cama Beliche Piratini; 196) 03 
sofás (avaliado o modelo Bahamas, 03 lugares, Rondomóveis); 197) caixa com cabeceira 
de cama; 198) caixa com lateral de cama; 199) 06 caixas com peças de armários Hen; 
200) 05 mesas de escritório com 02 gavetas; 201) mesa de madeira; 202) 03 CPUs; 203) 
04 monitores de LCD; 204) 03 teclados; 205) 03 mouses; 206) leitor de código de barras; 
207) 02 estabilizadores; 208) 02 aparelhos telefônicos; 209) 13 cestas plásticas azuis; 
210) armário de madeira – 06 portas com 04 espaços; 211) gaveteiro de aço com 04 
gavetas; 212) aparelho de ar condicionado Consul; 213) ventilador Ventisol; 214) cadeira 
de encosto alto; 215) 02 cadeiras com encosto baixo; 216) 328 pallets de madeira; 217) 
pallet de plástico; 218) 06 empilhadeiras manuais; 219) carrinho de carga de ferro verde; 
220) 02 mesas para computador; 221) 02 monitores; 222) 02 CPUs; 223) 02 teclados; 224) 
02 mouses; 225) aparelho telefônico; 226) estabilizador; 227) monitor sucateado; 228) 
cadeira; 229) 03 cestas de plástico brancas; 230) 10 pneus de caminhão; 231) pneu de 
caminhão com a roda; 232) lousa de madeira; 233) bebedouro de aço inox; 234) 06 mesas 
de escritório; 235) 03 cadeiras; 236) 05 CPUs; 237) 06 monitores de LCD; 238) 04 
teclados; 239) 05 estabilizadores; 240) 05 teclados; 241) aparelho de ar condicionado 
Consul; 242) gaveteiro de aço de 04 gavetas; 243) 16 cestas plásticas azuis; 244) 10 
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cestas plásticas pretas; 245) leito de código de barras; 246) 02 aparelhos telefônicos; 247) 
impressora matricial Epson FX890; 248) repetidor de sinal Intelbras VD3116 para câmera 
de vigilância; 249) caixa de ferramenta com 01 rebitador e parafusos variados; 250) 300 
pallets de madeira; 251) empilhadeira manual Hidroforte; 252) monitor VGA; 253) 02 
monitores LCD; 254) pneu de caminhão com a roda; 255) 02 carros gaiola 009.06174 
aramado grande (caixa lacrada – 1500x800x700, 700 kg); 256) guarda-roupas infantil 02 
portas c/ cant, branco, na caixa (Kappesberg BB820); 257) 05 gaiolas de aço; 258) 
geladeira Electrolux frost free 370 Iitros, prata, nova (avaliado modelo DFX 42); 259) 
geladeira Brastemp Inverse 540,5 litros, prata, nova; 260) geladeira Electrolux DC 49ª, 462 
litros, prata, nova; 261) freezer horizontal branco 4500 (avaliado o modelo Consul 02 
tampas, 404 litros); 262) puff preto com tampa; 263) espelho ametista com 04 prateleiras, 
cinza – caixa fechada; 264) armário 02 portas para lavanderia, branco, Big Domus – na 
caixa (avaliado multiuso Kroll); 265) estante branca Cnova Com. Eletrônicos S/A – na 
caixa (avaliado livreiro Madri); 266) 02 poltronas Arpoador, roxa, OPPA Design Ltda. – na 
caixa; 267) lavadora de roupas Electrolux Doméstica Top Load – na caixa; 268) 02 
cavaletes Alpha, 58 cm., branco; 269) geladeira Electrolux 260, branca – na caixa; 270) 
mesa Fenix, 03 gavetas, Politorno – na caixa; 271) mesa Resende Politorno – na caixa; 
272) cadeira Angélica, OPPA Design, com defeito – na caixa; 273) colchão de casal; 274) 
sofá OPPA Design, Frascati, 1,90 metros – na embalagem; 275) sofá 03 lugares retrátil e 
reclinável Eureka – na embalagem; 276) sofá 02 lugares sem identificação – na 
embalagem (avaliado pelo modelo Linoforte Theo); 277) buffet Ciana, 04 portas, Mobillare 
Ind. Cor castor – na caixa; 278) 05 cadeiras UMA, amarelas; 279) 02 cadeiras UMA, roxas; 
280) box elano plux – na caixa; 281) gavetas nacre – na caixa (parte do item anterior); 
282) armário aéreo com porta basculante C666, Kappesberg Ltda. – na caixa; 283) 04 
armários aéreos, 01 porta versati, Nacre C662 – na caixa; 284) armário aéreo 01 porta 
basculante versati, Nacre C668 – na caixa; 285) balcão 01 porta sem tampa C652 – na 
caixa; 286) paneleiro duplo, 04 portas com espaço para forno C658, Nacre – na caixa; 
287) armário aéreo 02 portas basculantes C665 – na caixa; 288) balcão 02 portas e 03 
gavetas, Nacre – na caixa; 289) balcão para banheiro com gaveta, branco – na caixa; 290) 
cômoda Friso OPPA Design; 291) nicho Inca, azul, OPPA Design – na caixa; 292) 
escrivaninha Mandal OPPA Design – na caixa; 293) tampo de mesa Morumbi OPPA 
Design – na caixa; 294) conjunto de pés Morumbi OPPA Design – na caixa (parte do item 
anterior); 295) poltrona Madalena preta – na caixa; 296) conjunto de pés laminado Ebano 
Madalena, OPPA Design (parte do item anterior); 297) 02 cadeiras UMA, vermelhas, 
OPPA Design – na caixa; 298) 02 cadeiras UMA, turquesa, OPPA Design – na caixa; 299) 
02 cadeiras UMA, laranja, OPPA Design – na caixa; 300) rack biscoito, grafite, OPPA 
Design – na caixa; 301) poltrona Arpoador, roxa; 302) fruteira D’Itália (avaliado Politorno; 
303) 02 nichos Curió Amarelo, OPPA Design; 304) nicho Sabiá Branco, OPPA Design; 
305) buffet Jobim, branco, OPPA Design – caixa fechada; 306) Sist caixa azul, OPPA 
Design – caixa fechada; 307) poltrona Madalena, preta, OPPA Design – caixa fechada; 
308) tampo redondo para mesa; 309) CPU; 310) monitor; 311) mouse; 312) leitor de 
código de barras; 313) etiquetadora; 314) armário de aço 02 portas; 315) armário guarda-
volumes 16 portas; 316) cesto de aço; 317) 76 pallets de madeira; 318) pallets de plástico; 
319) 03 CPUs; 320) 03 monitores; 321) 03 teclados; 322) 03 mouses; 323) 02 
estabilizadores; 324) 02 etiquetadoras; 325) impressora Laserjet 1102; 326) 03 mesas; 
327) leitor de código de barras; 328) 08 empilhadeiras; 329) carrinho de ferro verde; 330) 
309 pallets de madeira; 331) 06 pallets de plástico; 332) 04 empilhadeiras manuais; 333) 
303 pallets de madeira; 334) CPU; 335) monitor; 336) teclado; 337) mouse; 338) aparelho 
telefônico; 339) ventilador Qualitas; 340) sofá de 03 lugares; 341) balcão em L; 342) 02 
cadeiras giratórias; 343) 03 pallets; 
Avaliação total: R$ 138.559,66
  

 (Agosto/2017) 
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Lote 02: Caminhão Iveco Stralis, placas FFW 5540, ano de fabricação/modelo 
2013/2013, cor branca, renavam 00597158398, chassi 93ZM1UPH0D8824115, com baú, 
placa EZU 2598. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 13.126,21 (maio/2019). 

 R$ 145.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 03: Caminhão baú Iveco Tector, placas BFZ 8657, ano de fabricação/modelo 
2012/2013, cor branca, renavam 00481831770, chassi 93ZE1HGH0D8921013. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 9.784,63 (maio/2019). 

 R$ 95.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 04: Caminhão baú Iveco Tector, placas BFZ 8455, ano de fabricação/modelo 
2012/2013, cor branca, renavam 00492791864, chassi 93ZE2HGH0D8921099. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 1.159,57 (maio/2019). 

 R$ 95.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 05: Caminhão baú Iveco Tector 240E22, placas BFZ 8457, ano de 
fabricação/modelo 2012/2013, cor branca, renavam 00492791554, chassi 
93ZE2HGH0D8921012. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 2.549,23 (maio/2019). 

 R$ 95.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 06: Caminhão Iveco Stralis, só o cavalo, placas EZU 2367, ano de 
fabricação/modelo 2012/2013, cor branca, renavam 00546109837, chassi 
93ZM1UNH0D8820915. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 12.355,84 (maio/2019). 

 R$ 103.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 07: Caminhão Ford Cargo 1832T, só o cavalo, placas BFZ 8658, ano de 
fabricação/modelo 2012/2013, cor cinza, renavam 00482499834, chassi 
9BFYEB5J4DBS09789. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 12.518,64 (maio/2019). 

 R$ 106.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 08: Caminhão Ford Cargo 1932CNT, placas BZF 8713, cor cinza, ano de 
fabricação/modelo 2011/2012, renavam 00475219376, chassi 9BFYEA4Y6CBS84131, 
com baú, placa BFZ 7792, ano de fabricação/modelo 2012/2013, cor cinza, renavam 
00504682342, chassi 95TF1542CDS009680. 
Avaliação:
Pesam sobre o caminhão débitos no importe aproximado de R$ 10.330,90 e, sobre o baú, 
de R$ 453,94 (maio/2019). 

 R$ 155.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 09: Caminhão baú Ford Cargo 2428E, placas CUB 1785, ano de fabricação/modelo 
2008/2009, cor prata, renavam 00154390194, chassi 9BFYCEJX09BB28798. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 8.200,46 (maio/2019). 

 R$ 90.000,00 (FIPE Agosto/2017) 
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Lote 10: Caminhão baú Ford Cargo 2428E, placas CUB 3786, ano de fabricação/modelo 
2010/2011, cor prata, renavam 00268017921, chassi 9BFYCEHV4BBB72040. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 8.425,36 (maio/2019). 

 R$ 92.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 11: Caminhão baú Mercedes Benz 1318, placas ALS 4713, ano de 
fabricação/modelo 2004/2004, cor verde, renavam 00826795706, chassi 
9BM6931034B374416. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 5.860,06 (maio/2019). 

 R$ 65.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 12: Carreta baú, para caminhão, placa EZU 2597, ano de fabricação/modelo 
2013/2014, cor cinza, renavam 00585045402, chassi 95TF1542DES010261. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 443,35 (maio/2019). 

 R$ 32.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 13: Carreta baú, para caminhão, placa BFZ 4946, ano de fabricação/modelo 
2012/2013, cor cinza, renavam 00504682431, chassi 95TF1542CDS009681. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 445,97 (maio/2019). 

 R$ 32.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 
Lote 14: Caminhão baú Ford Cargo 2422E, placas CUB 1789, ano de fabricação/modelo 
2010/2010, cor prata, renavam 00227177690, chassi 9BFYCEHV6ABB52340. 
Avaliação:
Pesam sobre o veículo débitos no importe aproximado de R$ 8.425,36 (maio/2019). 

 R$ 78.000,00 (FIPE Agosto/2017) 

 
 

 
Todos os bens estão depositados na Avenida Minasa, 695 – Sumaré (SP). 

 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Sumaré, 14 de maio de 2019. 

 
 

Gilberto Vasconcelos Pereira Neto  
Juiz de Direito 


