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Diário Eletrônico nº 190
Disponibilização: 14/10/2015

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua João Guimarães Rosa, 215 - Bairro Centro - CEP 01303-030 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br

EDITAL
EDITAL DA 153ª HASTA PÚBLICA UNIFICADA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO
GRAU EM SÃO PAULO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LESLEY GASPARINI, JUÍZA FEDERAL
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA
JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa que, nas
Varas Federais abaixo indicadas (integrantes do sistema de leilão conjunto a que se refere a Resolução nº
315, de 12 de fevereiro de 2008, com a alteração prevista na Resolução nº 340, de 30 de julho de 2008,
todas do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região), processam-se os feitos ao final relacionados, bem
como que foram designados os dias 09 de NOVEMBRO de 2015, às 11h, para a realização de 1º leilão,
ocasião em que os lotes de bens oferecidos em cada qual dos mencionados processos somente poderão ser
arrematados por valor superior ao de sua avaliação, e 23 de NOVEMBRO de 2015, também às 11h, para
a realização de eventual 2º Leilão, ocasião em que se fará a venda pelo maior lanço oferecido, observados
os valores mínimos determinados para cada lote de bens.
Todas as hastas ocorrerão nas dependências do Fórum Federal Especializado das Execuções Fiscais, sito
na Rua João Guimarães Rosa, nº 215, nesta cidade de São Paulo, em sessão que será apregoada pelo(a)
Leiloeiro(a) Oficial, Sr(a). LUIZ DOS SANTOS LUQUETA, credenciado(a) nos termos da referida
Resolução, junto ao auditório do edifício, nos horários supra indicados, em conformidade ao que segue:
1) Os interessados na arrematação dos bens deverão cadastrar-se, antecipadamente, via e-mail, junto à
Central de Hastas Públicas Unificadas de São Paulo (cehas_sp@jfsp.jus.br) ou, pessoalmente, com uma
hora de antecedência, no local do certame. Em ambas as hipóteses, os lançadores deverão apresentar no
dia designado para hasta, documento original de identificação pessoal.
1.1) Tratando-se de pessoa jurídica, deverão ser encaminhados os seguintes dados: nome e endereço
completo da sede da empresa interessada, número de inscrição no CNPJ/MF, além de telefone e endereço
eletrônico (e-mail) para contato. No dia designado para a realização da hasta, deverá ser apresentada cópia
autenticada de seus atos constitutivos (contrato social, ata de assembléia, etc.). Se a empresa estiver
representada por sócio, este deverá apresentar documento de identidade e comprovar capacidade para
contrair obrigações em nome da sociedade.
1.1.1) Tratando-se de representação por meio de preposto, além do documento de identidade deste, deverá
ser apresentada, em via original, procuração com poderes específicos para arrematação de bens em nome
da sociedade, inclusive, para obrigar a sociedade em caso de parcelamento de lance, na forma prevista
neste Edital.
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1.1.2) Em caso de arrematação, a cópia dos atos constitutivos e procuração, se houver, ficarão retidas para
encaminhamento à vara onde tramita o respectivo processo. Assim, havendo interesse em mais de um
lote, deverão ser providenciadas cópias suficientes.
1.2) Não poderão ser arrematantes:
a) as pessoas definidas no artigo 690-A do Código de Processo Civil, inciso I, quanto aos bens confiados
à sua guarda e responsabilidade; inciso II, quanto aos bens confiados à sua administração e para
alienação; e inciso III, quando lotados ou atuarem perante a Justiça Federal da Terceira Região;
b) o executado, em relação aos bens que foram objeto de constrição judicial em seu próprio processo;
c) os sócios das pessoas jurídicas executadas, incluídos ou não no pólo passivo do respectivo processo;
d) o advogado, que patrocine, ou já tenha patrocinado, interesse do executado no processo em que
penhorados os bens oferecidos em hasta pública, ainda que compareça como mandatário de terceiro
estranho àquela relação jurídica;
e) as pessoas físicas ou jurídicas que sofrerem as penalidades previstas no item 11 do presente Edital.
2) Os bens alcançados pelo presente Edital, estando em mãos dos depositários respectivos, poderão ser
com eles vistos.
2.1) Ficará a cargo da Comissão Permanente de Hastas Públicas Unificadas, na pessoa da Consultora
Presidente, fornecer autorização para exibição dos bens penhorados aos leiloeiros judiciais e interessados,
visando a maior divulgação possível daqueles.
2.2) Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, sendo exclusiva atribuição
dos arrematantes a verificação destes, não cabendo à Justiça Federal quaisquer responsabilidades quanto a
consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem e transporte daqueles
arrematados.
2.3) Não obstante os ônus especificados quando da descrição dos lotes correspondentes aos bens objeto
do presente Edital, é de responsabilidade dos interessados a verificação quanto à existência de eventuais
pendências junto aos órgãos públicos encarregados do registro da propriedade dos bens levados à hasta
pública, assim como os recolhimentos de impostos e taxas porventura cobrados para seu registro, bem
como aquele incidente em caso de transmissão de propriedade (ITBI). Eventuais débitos condominiais
incidentes sobre bens imóveis leiloados deverão ser arcados pelos arrematantes, considerada a natureza
"propter rem" de tais obrigações (artigo 1.345 do Código Civil), ficando os arrematantes desde já
advertidos de que deverão diligenciar junto ao condomínio respectivo, para apuração da existência de
eventuais débitos.
3) Os bens serão anunciados, informando-se as condições em que se encontram, os valores da avaliação,
do lanço mínimo e forma de pagamento.
3.1) Serão admitidos os lances apresentados na própria hasta, de viva voz ou por meio de proposta escrita,
logo após a anunciação do lote.
3.2) Na primeira praça, o lanço dar-se-á por preço superior ao valor da avaliação. A partir do segundo
leilão, em havendo, o lanço não poderá ser inferior ao valor mínimo estabelecido neste Edital.
3.3) Após o pregão do lote e em não ocorrendo a sua arrematação integral, e havendo interesse de
eventual licitante, o lote poderá ser desmembrado e os itens alienados separadamente em hasta pública,
nas mesmas condições previstas neste Edital.
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3.3.1) Em sendo possível, admitir-se-á ainda a divisão de um único item, observado como parâmetro
mínimo o equivalente a décima parte do todo. Neste caso, após a declaração do lanço vencedor, havendo
interesse de outros licitantes e suficiência de bens remanescentes, permitir-se-á o início de nova disputa,
observando-se, desta feita, como parâmetro mínimo o equivalente a décima parte do saldo apurado pela
subtração da(s) arrematação(ões) anterior(es) do total originariamente ofertado.
3.3.2) Verificado o interesse de dois ou mais licitantes para um mesmo item do lote, este terá preferência
na abertura da disputa, ainda que um dos licitantes demonstre interesse na aquisição de um maior número
de itens daquele mesmo lote.
3.3.3) Tratando-se da subdivisão de um item, terá preferência o arrematante que declarar interesse na
aquisição da maior quantidade, prosseguindo-se na forma do item 3.3.1 acima.
3.4) O lanço de arrematação de lote integral prefere ao lanço para arrematação de item individual, o de
arrematação integral do item individual prefere ao de arrematação parcial daquele mesmo item.
3.5) Na arrematação de coisa comum, será observada a ordem de preferência prevista no artigo 1.118 do
Código de Processo Civil.
3.6) Tratando-se de produtos controlados, o licitante deverá apresentar, no ato do acerto de contas do
leilão, toda a documentação necessária para aferição de sua regularidade perante os órgãos controladores,
em especial quanto à habilitação para aquisição, transporte e comercialização dos bens arrematados.
3.6.1) Os documentos necessários deverão ser apresentados em cópia autenticada que ficará retida para
encaminhamento à vara onde tramita o respectivo processo.
3.7) Na eventualidade de ser frustrada, na própria sessão, a arrematação de determinado lote, por não
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo
melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação por aquele valor.
3.8) Nos termos do art. 690-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o exequente, se vier a
arrematar os bens, não estará obrigado a exibir o preço da arrematação, sendo o lance oferecido por conta
e benefício de parte de seu crédito, observado quanto às execuções que tramitarem sob o rito da Lei 5.741,
de 1º de dezembro de 1971, o disposto no art. 6º, caput. Nesse caso, o arrematante deverá apresentar o
valor atualizado do débito ao Juízo competente no prazo de 3 (três) dias (art. 690-A, parágrafo único, do
Código de Processo Civil), bem como que deverá depositar em conta judicial, neste mesmo prazo,
eventual diferença, caso o valor da arrematação exceda ao seu crédito, sob pena de ser desfeita a
arrematação, ficando também ciente de que poderá vir a ser obrigado a exibir o preço da arrematação,
caso haja credor preferencial, de acordo com o artigo 711 do Código de Processo Civil.
4) Nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os créditos relativos a
tributos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogar-se-ão
sobre o preço da arrematação.
5) A arrematação será concretizada com a assinatura do Auto de Arrematação e pelo pagamento imediato
do preço pelo arrematante, à vista ou da primeira parcela, nos casos de parcelamento.
5.1) O Auto de Arrematação será expedido em 3 (três) vias originais e será assinado pelo leiloeiro oficial,
pelo arrematante e pelo Juiz Federal que presidir o certame. A primeira via será entregue ao arrematante,
para os procedimentos do item 12. A segunda via será enviada à Vara em que está tramitando o processo,
para ciência e as providências necessárias, no que se refere à transmissão do bem. A terceira e última via
será arquivada na Central de Hastas Públicas Unificadas – CEHAS.
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6) Parcelamento administrativo previsto pelo artigo 98 da Lei n.º 8.212/91, com nova redação dada pela
Lei 9.528/97: faculta-se ao arrematante, nos processos de execução fiscal onde figuram como credores a
Fazenda Nacional ou o INSS, requerer o parcelamento do valor da arrematação, observadas as seguintes
condições:
6.1) Será admitido o pagamento parcelado para arrematações de no mínimo R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), limitado ao valor do débito atualizado, mediante o depósito de 20% (vinte por cento) do
preço no ato da arrematação, e seu saldo em até 59 (cinquenta e nove) vezes (parcela mínima R$ 1.000,00
(um mil reais)).
6.2) Se o valor da arrematação superar o valor do débito atualizado, o parcelamento a este se limitará,
devendo o arrematante depositar em Juízo, no ato da arrematação, o saldo excedente, bem como o valor
da primeira parcela equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da dívida.
6.3) O(s) depósito(s) inicial(ais) acima mencionado(s) será(ão) efetuado(s) pelo arrematante na agência
2527 - CEF - Justiça Federal, em uma única parcela e à vista.
6.4) O pedido de parcelamento será recebido pela Central de Hastas Públicas Unificadas, - CEHAS, que o
encaminhará para a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3ª Região para a instrução do processo
administrativo e remessa dos respectivos autos à unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional
competente.
6.5) A expedição da Carta de Arrematação ou ordem/mandado de entrega do bem independe da
homologação do parcelamento pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente, pois o requerimento
de parcelamento é devidamente formalizado logo após a arrematação.
6.6) Após devidamente intimado pela Procuradoria, o arrematante deverá dirigir-se à unidade competente
para a assinatura do Termo de Parcelamento, promovendo os atos necessários ao aperfeiçoamento do
parcelamento administrativo, a fim de que os pagamentos relativos às demais parcelas sejam realizados
junto ao exequente.
6.7) O exequente será credor do arrematante, o que deverá constar do auto de arrematação. No caso dos
bens imóveis, constituir-se-á, em garantia do débito, a hipoteca do bem arrematado.
6.8) As prestações de pagamento às quais se obrigará o arrematante serão mensais e sucessivas, com o
vencimento todos os últimos dias úteis de cada mês, sendo a primeira no mês de assinatura do Termo de
Parcelamento, a ser firmado pelo arrematante junto à unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional
competente (Ordem de Serviço PRFN 3ª Região nº 004, de 16 de dezembro de 2009).
6.9) As prestações mensais serão reajustadas por meio da aplicação da taxa SELIC acumulada entre a data
da arrematação e o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento (Ordem
de Serviço PRFN 3ª Região nº 004, de 16 de dezembro de 2009).
7) Constará do auto de arrematação que o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o
vencimento antecipado do débito assumido, o qual será acrescido da multa rescisória de 50% (cinquenta
por cento), nos termos do parágrafo 6º do artigo 98 da Lei n.º 8.212/91, inscrevendo-se, o arrematante, na
Dívida Ativa da União.
8) Parcelamento previsto pelo artigo 690, parágrafo 1º, do CPC: tratando-se, exclusivamente, de bens
imóveis, eventuais interessados na aquisição parcelada deverão apresentar suas propostas, via setor de
protocolo, diretamente à Vara em que tramita o processo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar
da publicação deste Edital.
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8.1) A apreciação das propostas ficará a cargo do Juiz do processo, bem como a definição prévia do
prazo, modalidade e condições de pagamento do saldo a ser parcelado.
8.2) Para o aperfeiçoamento da arrematação, deverão ser observados os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do art.
690, do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei nº 11.382, de 06/12/2006, ressaltando-se que
o lance não poderá ser inferior ao valor da avaliação e que a primeira parcela será depositada por ocasião
do certame e corresponderá a 30% (trinta por cento) do valor do preço.
8.3) Havendo, na data do certame, lanço superior ao apresentado na proposta, esta fica automaticamente
revogada, sendo vedada a apresentação de outra proposta pelo parágrafo 1º, do artigo 690 do CPC, por
qualquer dos arrematantes. Será permitida, entretanto, a participação do proponente em igualdade de
condições, nos demais termos previstos neste Edital.
9) Optando-se pela forma prevista na segunda parte do artigo 690 do CPC, a caução a ser prestada
consistirá na entrega, no ato, de cheque de titularidade do arrematante, correspondente ao valor integral da
arrematação (valor mínimo de R$ 10.000,00).
9.1) Deverão constar no anverso do título dado em caução, obrigatoriamente: a indicação, como
beneficiário ao Juízo da Vara onde tramita o processo, a cláusula “não à ordem”; o cruzamento especial; e
a cláusula “para ser creditado em conta”, tudo conforme previsto na Lei 7.357, de 02 de setembro de
1985, artigos 8º, inciso II; 17, parágrafo 1º; 44, “caput” e parágrafo 1º; 45 e 46.(...)
9.2) Decorridos 15 (quinze) dias da realização da hasta e não havendo o pagamento da arrematação, o
cheque-caução será depositado junto à CEF, em conta vinculada ao Juízo do respectivo processo,
sujeitando-se o arrematante às sanções previstas neste Edital.
9.3) Não havendo suficiente provisão de fundos, além das sanções previstas neste Edital, responderá o
arrematante nos termos da legislação cível e penal em vigor.
9.4) Verificada a hipótese do item anterior, os bens penhorados serão incluídos na próxima pauta livre das
Hastas Públicas Unificadas.
10) O arrematante pagará, no ato do acerto de contas da hasta pública, o valor da arrematação ou da
primeira cota do parcelamento e eventual valor excedente (item 6.2), as custas devidas nos termos da Lei
de Custas Judiciais, além da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
arrematação.
10.1) O pagamento do valor da arrematação ou da primeira cota do parcelamento e eventual valor
excedente (item 6.2) deverá ser realizado, obrigatoriamente, em dinheiro ou TED Judicial. Para os
processos promovidos pela Caixa Econômica Federal, Conselhos Regionais Profissionais, ações de
natureza criminal e outros lotes identificados neste edital, o arrematante poderá efetuar este pagamento
também por meio de cheque de sua titularidade.
10.2) As custas da arrematação serão depositadas em Juízo e importarão em 0,5% (meio por cento) do
valor da arrematação, respeitados os limites previstos pela Tabela de Custas do Conselho de
Administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em dinheiro, cheque do arrematante ou TED
Judicial.
10.3) A comissão será paga diretamente ao leiloeiro, em dinheiro ou cheque do arrematante, mediante
recibo emitido em duas vias, uma das quais será anexada aos autos do processo.
10.4) Para a hipótese de pagamento por meio de TED Judicial, seja do valor da arrematação ou da
primeira cota do parcelamento ou ainda de eventual valor excedente, o arrematante terá o prazo
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improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas para realizar a referida transação bancária, sendo que nesse
caso a Central de Hastas Públicas Unificadas reterá as 3 (três) vias do auto de arrematação até a
comprovação do pagamento.
10.5) Caso o pagamento não seja realizado no prazo estipulado no item 10.4 a arrematação será cancelada
e o arrematante sujeitar-se-á à penalidade estabelecida no item 11 do presente Edital.
11) Ressalvados os casos previstos em lei, aquele que desistir ou não efetivar o pagamento da arrematação
na forma prevista neste Edital, estará automaticamente impedido de participar de outras hastas públicas da
Justiça Federal da 3ª Região, pelo prazo de cinco anos, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais
cabíveis à espécie.
11.1) A mesma penalidade será aplicada para:
a) as pessoas físicas ou jurídicas que, elencadas no item 1.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, e “e” deste Edital,
arrematarem em leilão promovido pela Central de Hastas Públicas Unificadas;
b) aqueles que deixaram de cumprir suas obrigações em hastas anteriores;
c) as pessoas físicas ou jurídicas que, incluídas no pólo ativo, passivo ou na qualidade de arrematantes,
criaram embaraços em processo de quaisquer das Varas Federais da Terceira Região;
d) aqueles que, por qualquer meio ou forma, provocarem tumulto ou embaraço ao regular
desenvolvimento da sessão de leilão;
e) aqueles que fraudarem, ou mesmo tentarem fraudar, a arrematação, seja por conluio com o próprio
executado ou por acerto de lance antes ou durante o leilão, independente da responsabilidade criminal que
venha a ser apurada.
12) O arrematante deverá comparecer pessoalmente à Vara em que tramita o processo, após 15 (quinze)
dias da data do leilão, apresentando sua via do Auto de Arrematação, para verificar o procedimento para a
expedição da ordem/mandado de entrega do bem/carta de arrematação.
12.1) Deverá apresentar também o comprovante de requerimento do parcelamento administrativo
devidamente protocolado, se o caso.
13) A oposição de embargos à arrematação ou o pagamento da dívida após a arrematação, por parte do
executado (devedor), não implicará na nulidade da arrematação, no termos do Código Processual Civil.
14) Aos participantes da hasta pública, é defeso alegar desconhecimento das cláusulas deste Edital, para
se eximirem das obrigações geradas, inclusive aquelas de ordem criminal na forma do artigo 358, do
Código Penal Brasileiro.
15) Na forma do artigo 698, do Código de Processo Civil, ficam, desde já, intimados da data e horário dos
leilões o senhorio direto, o usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente
averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução.
16) Ficam intimadas as partes por intermédio deste Edital, caso não o sejam por meio de qualquer outra
forma legalmente estabelecida (Artigo 687, parágrafo 5º, CPC).
17) Não serão levados à hasta os bens cuja suspensão da alienação seja comunicada pelo juiz do processo,
por escrito, até às 16 horas do dia anterior ao evento.
18) Fica ressalvado o direito a correção de eventuais erros de digitação dos lotes levados a hasta pública,
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salvo se desta resultar modificação significativa na descrição dos bens cabendo, neste último caso, a
publicação do competente Edital de Retificação.
19) Não será permitido entrar no auditório durante a realização do leilão com trajes em desconformidade
com o decoro forense, tais como, shorts, bermudas e bonés.
20) A sessão do leilão não poderá ser filmada, gravada ou fotografada por particulares sem prévia
autorização da Presidente da Comissão Permanente de Hastas Públicas Unificadas.
21) Os casos omissos deste Edital serão apreciados e decididos pela Comissão Permanente de Hastas
Públicas Unificadas, não se constituindo em impedimento para a realização do certame, causa para
desfazimento da arrematação ou implicando, de plano, na anulação do presente Edital.
Em virtude disto, é expedido o presente Edital, observados os prazos legalmente estabelecidos, para que
ninguém possa alegar ignorância ou erro. O presente deverá ser afixado no átrio dos Fóruns integrantes da
hasta pública unificada e publicado uma única vez no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Federal da
3ª Região.

LESLEY GASPARINI
JUÍZA FEDERAL PRESIDENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS

LOTE 001
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0024686-52.1999.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X GONÇALVES ARMAS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 60.666.542/0001-20
CDA: 80 2 98 027667-24
Localização do lote: Av. São João, nº 108, Mezanino, Centro, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
13 Carabinas da marca Rossi, modelo Gallery, calibre 22, avaliadas em R$ 1.100,00 cada.
OBS.: PRODUTO CONTROLADO:
Este lote, em razão da legislação que regulamenta a matéria e do rigoroso controle que deve ser
observado, não será desmembrado, admitindo-se apenas sua arrematação integral.
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Eventuais interessados em sua aquisição deverão apresentar a documentação necessária, conforme
exigido pelo órgão competente, que será analisada antes do anúncio do lote a fim de que possa ser
declarado apto a oferecer lances.
Valor do débito: R$ 19.837,36 em 06/2015
Valor de avaliação: R$ 14.300,00 (Quatorze mil e trezentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 7.150,00 (Sete mil cento e cinquenta reais)

LOTE 002
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004960-29.2013.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: IBAMA X DEGASPARI JARAGUA COM/ DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Localização do lote: Avenida Madre Maria Teodoro, 212 – Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
1.400 litros de gasolina comum, avaliado em R$ 2,80 o litro, totalizando R$ 3.920,00.
OBS.: PRODUTO CONTROLADO
Valor de avaliação: R$ 3.920,00 (Três mil novecentos e vinte reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.960,00 (Um mil novecentos e sessenta reais)
LOTE 003
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0554018-41.1998.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS/FAZENDA X GONÇALVES ARMAS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 60.666.542/0001-20
Localização do lote: Av. São João, nº 108, Mezanino, Centro, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
41.000 Espoletas, marcas diversas para calibres 12,16 e 20 do estoque rotativo da empresa executada,
avaliadas em R$ 1.300,00 o milheiro.
OBS.: PRODUTO CONTROLADO
Este lote, em razão da legislação que regulamenta a matéria e do rigoroso controle que deve ser
observado, não será desmembrado, admitindo-se apenas sua arrematação integral.
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Eventuais interessados em sua aquisição deverão apresentar a documentação necessária, conforme
exigido pelo órgão competente, que será analisada antes do anúncio do lote a fim de que possa ser
declarado apto a oferecer lances.
Valor do débito: R$ 53.634,00 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 53.300,00 (Cinquenta e três mil e trezentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 26.650,00 (Vinte e seis mil seiscentos e cinquenta
reais)

LOTE 004
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002648-83.2013.403.6108
Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL X AUTO POSTO VILA SÃO PAULO LTDA - EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 03.227.381/0001-34
CDA: 80 6 13 003910-19 e outra.
Localização do lote: Rua José Bombini, nº 1-20 – Vila São Paulo – Centro - Bauru/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
48.000 litros de Gasolina comum, do estoque rotativo da executada, avaliada em R$ 2,95 o litro.
OBS.: PRODUTO CONTROLADO
Valor do débito: R$ 142.833,79 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais)

LOTE 005
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0052097-94.2004.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X BELA VISTA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ/CPF do executado: 60.618.436/0001-70
CDA: 80 2 04 029549-10
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Localização do lote: Rua Canindé, 948, Canindé, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Forno automático e contínuo 84B (forno 2), marca Bakerperkins, com data de aquisição em
30/12/1976, procedência inglesa, turbo radiante, gás natural, medindo 1,00 x 60,00, com esteira,
laminadores, moldadores, forneamento, resfriamento, empilhamento, agrupamento, embalagem, com
temperatura máxima até 400º, usado para fabricação de biscoitos, ano de fabricação 1971, com número de
ativo 18476/000 e chapa 433.
Valor do débito: R$ 378.470,56 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais)

LOTE 006
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 0002530-13.2013.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA – IV REGIÃO X WILLIAN DOUGLAS BISTAFFA
Localização do lote: Rua João Leandro 232, Santo Antonio do Aracanguá/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Veículo marca/modelo VW/Santana CL 1800 I, cor branca ano modelo 1995, combustível gasolina,
placas BYD-2586, RENAVAM 632776870, Chassi 9BWZZZ32ZSP003315 Veículo em funcionamento e
em bom estado, considerando o tempo de uso, algumas avarias internas no interior, para-choque e
retrovisor.
Valor de avaliação: R$ 8.600,00 (Oito mil e seiscentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais)

LOTE 007
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0033498-39.2006.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X ARMSTRONG BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 00.258.807/0001-29
CDA: 80 6 06 028013-19
14/10/2015 12:02
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Localização do lote: Alameda dos Maracatins, 1807-A – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 02 Filtros Cesto em ferro fundido GG25, classe 125, flangeado com elemento filtrante em aço inox
304 com diâmetro de 12”, avaliado em R$ 7.584,00 cada, totalizando R$ 15.168,00;
B) 03 Filtros Cesto em ferro fundido GG25, classe 125, flangeado com elemento filtrante em aço inox
304 com diâmetro de 6”, avaliado em R$ 1.728,00 cada, totalizando R$ 5.184,00;
C) 01 Filtro Cesto em ferro fundido GG25, classe 125, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 4”, avaliado em R$ 960,00;
D) 01 Filtro Cesto em ferro fundido GG25, classe 125, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 3”, avaliado em R$ 640,00;
E) 04 Filtros Cesto em ferro fundido GG25, classe 125, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 2.1/2”, avaliado em R$ 480,00 cada, totalizando R$ 1.920,00;
F) 11 Filtros Cesto em ferro fundido GG25, classe 125, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 320,00 cada, totalizando R$ 3.520,00;
G) 01 Filtro Cesto em aço carbono ASTM A 216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304 com diâmetro de 8” avaliado em R$ 4.865,00;
H) 02 Filtros Cesto em aço carbono ASTM A 216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304 com diâmetro de 4”, avaliado em R$ 1.570,00 cada, totalizando R$ 3.140,00;
I) 01 Filtro Cesto em aço carbono ASTM A 216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304 com diâmetro de 3” avaliado em R$ 1.090,00;
J) 02 Filtros Cesto em aço carbono ASTM A 216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304, com diâmetro de 2.1/2”, avaliado em R$ 750,00 cada, totalizando R$ 1.500,00;
K) 02 Filtros Cesto em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, classe 150, flangeado com elemento filtrante
em aço inox 316, com diâmetro de 4”, avaliado em 3.015,00 cada, totalizando 6.030,00;
L) 03 Filtros Y em ferro fundido GG25, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 320,00 cada, totalizando R$ 960,00;
M) 02 Filtros Y em ferro fundido GG25, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 2.1/2”, avaliado em R$ 512,00 cada, totalizando R$ 1.024,00;
N) 01 Filtro Y em ferro fundido GG25, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 4”, avaliado em R$ 1.088,00;
O) 01 Filtro Y em ferro fundido GG25, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 5”, avaliado em R$ 1.664,00:
P) 02 Filtros Y em ferro fundido GG25, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 6”, avaliado em R$ 2.240,00 cada, totalizando R$ 4.480,00;
Q) 08 Filtros Y em ferro fundido GG25, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 8”, avaliado em R$ 3.520,00 cada, totalizando R$ 28.160,00;
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R) 02 Filtros Y em ferro fundido GG25, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço inox 304
com diâmetro de 12”, avaliado em R$ 9.440,00 cada, totalizando R$ 18.880,00;
S) 19 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 455,00 cada, totalizando R$ 8.645,00;
T) 11 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 2.1/2”, avaliado em R$ 615,00 cada, totalizando R$ 6.765,00;
U) 17 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 3”, avaliado em R$ 930,00 cada, totalizando R$ 15.810,00;
V) 9 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 4”, avaliado em R$ 1.430,00 cada, totalizando R$ 12.870,00;
W) 03 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 6”, avaliado em R$ 3.025,00 cada, totalizando R$ 9.075,00;
X) 08 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 8”, avaliado em R$ 5.050,00 cada, totalizando R$ 40.400,00;
Y) 01 Filtro Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 10”, avaliado em R$ 9.300,00;
Z) 02 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 12”, avaliado em R$ 13.750,00 cada, totalizando R$ 27.500,00;
A1) 1 Filtro Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 300, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 1”, avaliado em R$ 340,00;
B1) 19 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 300, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304 com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 570,00 cada, totalizando R$ 10.830,00;
C1) 19 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 300, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304 com diâmetro de 3”, avaliado em R$ 1.275,00 cada, totalizando R$ 24.225,00;
D1) 07 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 300, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304 com diâmetro de 4”, avaliado em R$ 2.050,00 cada, totalizando R$ 14.350,00;
E1) 03 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 300, flangeado com elemento filtrante em
aço inox 304 com diâmetro de 6”, avaliado em R$ 4.615,00 cada, totalizando R$ 13.845,00;
F1) 02 Filtros Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 600, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 1.050,00 cada, totalizando R$ 2.100,00;
G1) 01 Filtro Y em aço carbono ASTM A216 WCB, classe 900, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 304 com diâmetro de 3”, avaliado em R$ 3.700,00;
H1) 08 Filtros Y em aço inox ASTM A351 CF8M, classe 150, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 316 com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 985,00 cada, totalizando R$ 7.880,00;
I1) 01 Filtro Y em aço inox ASTM A351 CF8M, classe 300, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 316 com diâmetro de 2.1/2”, avaliado em R$ 1.870,00;
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J1) 01 Filtro Y em aço inox ASTM A351 CF8M, classe 300, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 316 com diâmetro de 3”, avaliado em R$ 2.760,00;
K1) 05 Filtros Y em aço inox ASTM A351 CF8M, classe 600, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 316 com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 2.270,00 cada, totalizando R$ 11.350,00;
L1) 02 Filtros Y em aço inox ASTM A351 CF3M, classe 600, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 316 com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 3.192,00 cada, totalizando R$ 6.384,00;
M1) 01 Filtro Y em aço inox ASTM A351 CF8M, classe 1500, flangeado com elemento filtrante em aço
inox 316 com diâmetro de 2”, avaliado em R$ 6.160,00.
Obs.: Bens em estoque rotativo da empresa executada.
Valor do débito: R$ 259.024,88 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 336.432,00 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 168.216,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e
dezesseis reais).

LOTE 008
Natureza e nº do processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0000765-14.2012.403.6116
Vara: 1ª Vara Federal de Assis
Partes: CEF X EDNA FIUZA DE ANDRADE.
Localização do lote: Rua Marechal Hermes, 199 – Assis/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 terreno, que é parte do lote sete da quadra oito, da Vila Fiúza, desta cidade, distrito, município e
comarca de Assis, medindo dez metros de frente por dezoito metros da frente aos fundos, área de 180,00
m², situado à Rua Dona Palmira, esquina com a Rua Marechal Hermes, lado do número par da Rua Dona
Palmira, confrontando-se: pela frente, com Rua Dona Palmira; do lado direito a quem sai do imóvel, com
a Rua Marechal Hermes; pelo lado esquerdo com Isaias Fiúza de Andrade e pelo fundo com João
Rodrigues Garcia, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de Assis, como setor 06, da quadra
84, lote 07. Av2-M7.815(...) No terreno acima foi edificada uma residência de tijolos, sob nº 199 da Rua
Mal. Hermes, com 119m² de construção. Boletim de Informações Cadastrais da Prefeitura Municipal de
Assis/SP (S.06, Q. 84, L. 07) indica casa com 104,90m² de área principal, mais de 22,80m² de
dependências. Imóvel de matrícula nº 7.815 do CRI de Assis/SP.
Obs.: Consta hipoteca em favor do Caixa Econômica Federal.
Valor de avaliação: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
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LOTE 009
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0001880-60.2013.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X G L GONÇALVES SOUZA & FILHO LTDA
CNPJ/CPF do executado: 65.586.687/0001-34
Localização do lote: Rua Primeiro de Agosto, nº 14-49, Bauru/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Veículo, marca VW/Kombi, ano 2008/2009, placas EDH 2539, cor branca, flex, chassi nº
9BWMF07X39P003410, RENAVAM nº 971.246.661, em bom estado de uso conservação e
funcionamento, avaliado em R$ 25.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda/SP, de 04.09.2015, consta débito de licenciamento no
valor de R$ 72,25.
B) 01 Veículo marca VW/Kombi, ano 2008/2009, placas EDH 2531, cor branca, flex, chassi nº
9BWMF07X89P003435, RENAVAM 971.248.320, em bom estado de uso, conservação e funcionamento,
avaliado em R$ 25.000,00.
Valor do débito: R$ 545.729,09 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

LOTE 010
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0015743-55.2013.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X ALAMBRADOS TELÃO COMÉRCIO DE TELAS E
ARAMES L
CNPJ/CPF do executado: 09.439.174/0001-20
Localização do lote: Avenida Cangaíba, 2951, Cangaíba, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
34 rolos de tela de alambrado com revestimento em PVC, de 2 polegadas, fio 10, cada rolo medindo
25m², em estado de novo, que fazem parte do estoque rotativo da empresa executada, avaliado o metro
quadrado em R$ 30,14, totalizando R$ 753,50 cada rolo.
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Valor do débito: R$ 27.721,90 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 25.619,00 (vinte e cinco mil seiscentos e dezenove reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 12.809,50 (doze mil oitocentos e nove reais e
cinquenta centavos)

LOTE 011
Natureza e nº do Processo: Ação Ordinária nº 0019040-69.2006.403.6100
Vara: 7ª Vara Federal Cível de São Paulo
Partes: VELEJAX PRODUTOS QUIMICOS LTDA – ME X INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Localização do lote: Rua Rui Ildefonso Martins Lisboa nº 756, Amarais, Campinas/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
34 Caixas contendo três frascos de cinco litros cada de agua sanitária, mercadoria integrante do estoque
rotativo da executada, avaliada cada caixa em R$ 50,00.
Valor de avaliação: R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)

LOTE 012
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0001194-09.2011.403.6118
Vara: 1ª Vara Federal de Guaratinguetá
Partes: FAZENDA NACIONAL X CONSERTO DE VEÍCULOS MARTELINHO DE OURO LTDA ME
CNPJ/CPF do executado: 07.495.495/0001-16
CDA: 80.4 10.020609-74 e outras
Localização do lote: Av. João Rodrigues Alckimin, 480, Beira Rio, Guaratinguetá/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Compressor marca Wayne Wetzel, 5,2/130 – 1HP, rpm 830, modelo WTV-5,2 série 75954, com
tanque cor cinza, nº série, 94455, fabricação, 09/96,145 litros, 14,50 kgf/cm², 9,30 kgf/cm², pressão
máxima, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 1.000,00;
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B) 01 Compressor marca Peg, modelo NBP 15, vazão15PCM, rotação 700 rpm, potência máxima, 120
lbs, motor de 3cv, com tanque cor azul, com capacidade de 200 litros, 15 pés³/min, em bom estado de
conservação e funcionamento, avaliado em R$ 2.500,00;
C) 01 Pistola de pintura marca Sumaki, cor cromada, profissional, em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliado em R$ 150,00;
D) 01 Pistola de pintura marca Arprex, cor cromada, profissional em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliado em R$ 150,00.
Total da avaliação R$ 3.800,00.
Valor do débito: R$ 21.477,54 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais)

LOTE 013
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 0000720-69.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INMETRO X FASHION WEEK CONFECÇÕES DE MODA LTDA
Localização do lote: Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, 76, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
06 calças jeans, marca Opera Rock, de cores variadas e tamanhos variados entre 34 e 44, novas, de
fabricação e estoque rotativo da executada, avaliada cada uma em R$ 230,00.
Valor de avaliação: R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)

LOTE 014
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0019206-93.1999.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X L ATELIER MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 61.583.365/0001-80
CDA: 80 6 98 045949-46
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Localização do lote: Praça da Sé, 111, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
04 lotes, lacres 0171321, 0171322, 0171323 e 7496563, do mineral berilo, variedade Esmeralda,
lapidados e descalibrados, com as seguintes características: diversos formatos de lapidação, brilho vítreo,
com presença de óleo, cor verde-grama, cristais opacos, translúcidos e outros com relativa transparência,
com inclusões internas, fraturas e minerais, observadas a olho nu, que comprometem a pureza, com peso
total de 1.745,73 quilates, com as seguintes características físicas: dureza de 7,5 na escala de Mohs,
pleocroísmo verde-verde azulado, clivagem e fratura não observada, densidade relativa de 2,79, índice de
refração 1,579-1,581, inertes à luz ultravioleta.
Valor do débito: R$ 1.750.689,37 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 302.500,00 (trezentos e dois mil e quinhentos reais)

LOTE 015
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0055886-38.2003.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X SERICITEXTIL SA
CNPJ/CPF DO Executado: 61.297.008/0001-56
CDA: 80 6 03 025146-08
Localização do lote: Avenida Regente Feijó, 339, – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 centro de usinagem transpilote, marca H. Ernault Somua, Série DBS-11 nº 1591BH-4 com painel de
comando, suporte para ferramentas, carrinho hidráulico, copiador, cor verde, parado, mas em bom estado
de conservação.
Valor do débito: R$ 122.120,82 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

LOTE 016
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003603-34.2011.403.6125
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Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: INMETRO X L. P. DA F. SILVA – OURINHOS - ME
Localização do lote: Rua Ubirajara Cintra, 158 – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 veículo marca Mercedes Benz modelo MB 180D, ano de fabricação e modelo 1995, chassi
VSA631372S3182753, placa BWS 6787, tipo furgão, cor branca, em regular estado de conservação.
RENAVAM nº 00631849513.
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 22/04/2015, constam débitos de IPVA,
DPVAT, licenciamento e multas, no valor total de R$ 825,54. Existem débitos inscritos em dívida ativa.
Valor de avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

LOTE 017
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0009911-90.2003.403.6182
Vara: 7ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS/FAZENDA X PARQUE AVENIDA GRILL LTDA, VERA LUCIA CHIARADIA E
VITORINO ONGARATTO
CNPJ/CPF do executado: 01.992.193/0001-77
Localização do lote: Rua Andries Both, 251, Jaguaré, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 07 máquinas de ar condicionado, marca Hitachi, com 7,5 TR de capacidade, avaliada cada uma em R$
500,00, totalizando R$ 3.500,00;
B) 01 máquina de refrigeração, modelo ACM 200, avaliada em R$ 500,00;
C) 01 máquina de refrigeração, modelo VTK 501, avaliada em R$ 500,00;
D) 01 mesa dupla, quente e fria, grande, com aproximadamente 15m de comprimento, avaliada em R$
3.000,00;
E) 01 mesa simples, quente e fria, grande, com aproximadamente 15m de comprimento, avaliada em R$
2.000,00.
Obs.: Os bens se encontram em mau estado de conservação, considerados sucata, e não estão
funcionando.
Valor do débito: R$ 444.380,44 em 04/2015
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Valor de avaliação: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais)

LOTE 018
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0005662-43.2002.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X RUBENS FRANCHINI
CNPJ/CPF do Executado: 016.806.928-87
CDA: 80 1 02 004462-24 e outras
Localização do lote: Est. Municipal Enxovia do Meio, Km 8,4 – Enxovia – Tatuí/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 30%, pertencente ao executado Rubens Franchini, de um imóvel registrado
sobre a matrícula R/26 - 21.662, do CRI de Tatuí, dentro de um terreno com a área de 10,20,94ha mais ou
menos, onde foi constatada a existência de duas casas de alvenaria, sendo uma com cinco cômodos e
outra de dois cômodos, mais um barracão e um pequeno lago, área essa gramada e plana.
Obs.: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais e hipoteca em favor de Banco do Brasil
S/A.
Valor do Débito: R$ 136.397,97 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos
reais).

LOTE 019
Natureza e nº do Processo: Cumprimento de Sentença nº 0000358-43.2005.403.6119
Vara: 6ª Vara Federal de Guarulhos
Partes: UNIÃO FEDERAL (PFN) X ITALBRONZE LTDA
Localização do lote: Rua Tamotsu Iwasse, 10 (atual 1415) Várzea da Fonte, Guarulhos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Fresadora CNC, modelo M-5, marca Travis, nº T1432, ativo fixo nº 01712, em regular estado de
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conservação e funcionamento.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

LOTE 020
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0015282-88.2010.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X GIUSTI CIA LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 61.093.068/0001-57
CDA: 80 3 10 000057-15 e outra
Localização do lote: Rua Itália Giusti, 324, Parque do Carmo – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 6.000 quilos de fita em aço inox, especificação 316-L, bitola 4,00X148mm, avaliado o quilo em R$
220,50, totalizando R$ 1.323.000,00;
B) 1.800 quilos de fita em aço inox, especificação 304-L, bitola 2,70X47mm, avaliado o quilo em R$
218,00, totalizando R$ 392.400,00;
C) 2.802 quilos de bobina em aço inox, especificação 310-S, bitola 2,00X1,250mm, avaliado o quilo em
R$ 220,00, totalizando R$ 616.440,00.
Obs.: Bens pertencentes ao estoque rotativo do executado.
Valor do débito: R$ 2.573.266,52 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 2.331.840,00 (dois milhões trezentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta
reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.165.920,00 (um milhão cento e sessenta e cinco
mil novecentos e vinte reais).

LOTE 021
Natureza e nº do Processo: Carta Precatória nº 0004272-67.2014.403.6130
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Vara: 2ª Vara Federal de Osasco
Partes: INMETRO X PERFECTO COURO E ANTILOPE LTDA
Localização do lote: Rua Primitiva Vianco, 762, Osasco/SP
Descrição do (s) bem (ns) integrante (s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
04 mangueiras de 04 polegadas, com arame de 1,40m de comprimento, na cor preta, em bom estado,
avaliada cada uma em R$ 230,00.
Valor de avaliação: R$ 920,00 (novecentos e vinte reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)

LOTE 022
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002421-73.2012.403.6126
Vara: 1ª Vara Federal de Santo André
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X R. GUSMAO INDÚSTRIA E COMERCIO DE RESINAS
TERM.
CNPJ/CPF do Executado: 66.736.034/0001-57
Localização do lote: Av. Nova Zelândia, nº 1090 – Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Máquina extrusora, com 136,00mm de diâmetro, com degassagem, painel e redutor, série nº 82.687ª,
com granulador, marca Sagec, modelo SG210 (nº de série 02059), cor azul, em regular estado de
conservação, mas com aspecto de que fora usada por muito tempo, e em pleno funcionamento no local.
Obs.: Há Embargos à Execução Fiscal nº 0005404-45.2012.403.6126, pendente de julgamento no TRF 3.
Valor do débito: R$ 123.695,35 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

LOTE 023
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000301-11.2008.403.6122
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Vara: 1ª Vara Federal de Tupã
Partes: FAZENDA NACIONAL X ART FERRO – COM. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA –
ME E ARMANDO APARECIDO DA SILVA.
CNPJ/CPF DO Executado: 04.338.401/0001-07
CDA: 80 4 05 058906-00
Localização do lote: Rua Anita Costa, 324 – Tupã/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
1/6 de um terreno, matrícula 47.211 do CRI de Tupã, constituído por parte do lote 01, da quadra 05, da
Vila Guarujá, desta cidade de Tupã, com as seguintes medidas e confrontações: 10,00m de frente para a
Av. Anita Costa; 19,35m de um lado com o lote 02; 20,75m de outro lado com a Rua Antônio Cabrera,
com a qual faz esquina e finalmente pelos fundos 3,70m, com remanescente do lote 01, encerrando uma
área de 143,30m². Benfeitoria não averbada: uma casa de alvenaria, sob o número 324, contendo 03
quartos, sala, sala de jantar, cozinha, garagem e despensa, forro de PVC e piso cerâmico, com área de
115,40m². Cadastro municipal nº 676200.
Obs.: Bem penhorado em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 10.296,74 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

LOTE 024
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0003559-54.2011.403.6112
Vara: 2ª Vara Federal de Presidente Prudente
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X IVANIR A P REIS – ME, IVANIR APRECIDA POTENZA
REIS
CNPJ/CPF do executado: 54.029.095/001-03
Localização do lote: Rua Joaquim Nabuco, nº 703, Presidente Prudente/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 11 Kit's para berço, marca Victor Bordados, avaliado cada um em R$ 319,00, totalizando R$ 3.509,00;
B) 17 Jogos de lençol para berço, marca Victor Bordados, avaliado cada um em R$ 65,90 totalizando R$
1.120,30:
C) 16 Mantas de Les, marca Victor Bordados, avaliada cada uma em R$ 67,90, totalizando R$ 1.086,40;
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D) 08 Mantas de pique, marca Victor Bordados, avaliada cada uma em R$ 65,90, totalizando R$ 527,20;
E) 13 Mantas de gorgorinho, marca Victor Bordados, avaliada cada uma em R$ 37,90, totalizando R$
492,70;
F) 30 Conjuntos de moleton, marca BRANDILI, tamanhos, cores e estampas variados, avaliada cada uma
em R$ 67,90, totalizando R$ 2.037,00;
G) 40 Macacões, marcas, tamanhos (PR, RN, P, M e G) e cores variados, avaliado cada um em R$ 43,90,
totalizando R$ 1.756,00;
H) 40 Macacões, marcas, tamanhos (PR, RN, P, M e G) e cores variados, avaliado cada um em R$ 39,90,
totalizando R$ 1.596,00;
I) 30 Conjuntos maternidade, marca Confecções Fofinho, avaliada cada uma em R$ 95,00, totalizando R$
2.850,00.
Valor do débito: R$ 16.897,39 em 07/2015
Valor de avaliação: R$ 14.974,60 (Quatorze mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 7.487,30 (Sete mil quatrocentos e oitenta e sete
reais e trinta centavos)

LOTE 025
Natureza e n° do processo: Carta Precatória nº 0006646-37.2014.403.6104
Vara: 7ª Vara Federal de Santos
Partes: UNIÃO FEDERAL (INSS) X TAFETAL TAXI AEREO FEIJO TARAUACA LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 05.375.944/0001-67
Localização do lote: Rua Marino Mota, 233, Guarujá/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Casa construída por seis quartos (sendo uma suíte), sala com três ambientes, cozinha, banheiros e uma
edícula, lote de terra 12 da quadra 8, jardim Guaiúba, medindo 20 metros de frente para rua 8, por 40m da
frente de ambos os lados, tendo os fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 800 metros
quadrados, confrontando com a rua 12 de um lado e com o lote 11 do outro. Matrícula 1.001 do Cartório
Registro de Imóveis do Guarujá.
Valor do débito: R$ 54.459,17 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)
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LOTE 026
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001339-94.1999.403.6115 e apensos
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: INSS/FAZENDA X COM/ E IND/ DE CARNES IBATE LTDA, MARIA CECILIA DE
ALMEIDA SAMPAIO E ZONIVALDO FALCO
CNPJ/CPF do Executado: 45.727.773/0001-02
Localização do lote: Rua Visconde de Pelotas, s/ nº – Ibaté/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 2/84 de um terreno murado, sem outras benfeitorias, situado no Munícipio
de Ibaté – SP, com frente para a Rua Visconde Pelotas, s/nº, defronte ao nº 607, constituído do lote
cadastro 13 da quadra 37, da zona 1ª daquele Munícipio, medindo 21,30 m de frente e de fundos por
35,50m de ambos os lados, perfazendo um total de 756,15 m² com nº de inscrição cadastral
01-00037-013-00, inscrito no CRI de São Carlos sob matrícula 67.780.
Valor do Débito: R$ 307.630,83 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 10.833,33 (Dez mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

LOTE 027
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 0007157-13.2006.403.6105 e outra
Vara: 5ª Vara Federal de Campinas
Partes: INSS/FAZENDA X GUARANI FUTEBOL CLUBE, JOSÉ CARLOS CABRINO E LUIZ
ROBERTO ZINI
CNPJ/CPF do executado: 46.072.179/0001-93
CDA: 80 6 15 067586-00
Localização do lote: Rua Itapimirum, 246 e Viela 9, Edifício Colina do Sul, apto. duplex nº 01, Vila
Andrade, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Automóvel I/BMW 4281 Gran Coupé, placas FOJ 2755 – São Paulo, ano fabricação 2014, ano
modelo 2015, de propriedade de Guilherme Valland Junior, avaliado em R$ 200.100,00;
B) 01 Automóvel I/Hyundai Azera 3.3 V6, placas GID 7020 – São Paulo, ano fabricação 2010, ano
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modelo 2011, de propriedade de Guilherme Valland Junior, avaliado em R$ 50.197,00.
Valor do débito: R$ 1.552.375,87 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 250.297,00 (Duzentos e cinquenta mil duzentos e noventa e sete reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 125.148,50 (Cento e vinte e cinco mil cento e
quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

LOTE 028
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000884-98.2014.403.6117
Vara: 1ª Vara Federal de Jaú
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X MORELLI & MORELLI CALÇADOS LTDA - EPP.
CNPJ/CPF DO Executado: 10.249.933/0001-70
Localização do lote: Avenida Deputado Zien Nassif, 1.134 – Jaú/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 secador e reativador vertical utilizado para secar calçados e reativar solagem, conhecido como
“Pinheirinho” marca Master, modelo Flashmaster, tipo SU2, nº 148, ano 1997, aparentemente em bom
estado de conservação, avaliado em R$ 1.000,00;
B) 01 esteira de carrinhos com aproximadamente 34 metros, utilizada pra transportes de calçados na linha
de produção e montagem, equipada de motor e redutor, sem placa de identificação visível, aparentemente
em bom estado de conservação, avaliada em R$ 8.000,00;
C) 01 túnel gelado, utilizado para estabilização de calçados, marca Mecsul, modelo Termotron, número
16.025, aparentemente em bom estado de conservação, avaliado em R$ 8.000,00;
D) 01 túnel quente, utilizado para conformar calçados marca Master, tipo CM 200, nº 058.10.99, em
razoável estado de conservação, avaliado em R$ 1.000,00;
E) 01 máquina de tirar rugas, conhecida com “Máquina de Charutar” marca Cemec, nº 04279, em
razoável estado de conservação, avaliado em R$ 2.000,00;
F) 01 máquina calceira, utilizada para fechar a parte traseira do sapato marca USM, tipo LHL 301, nº 002,
ano 1996, em razoável estado de conservação, avaliado em R$ 2.000,00;
G) 01 prensa hidráulica marca USM, tipo MAS 302, nº 161, ano 1995, em razoável estado conservação,
avaliada em R$ 1.000,00;
H) 01 máquina de rachar sola marca Forgi, modelo U, série 6044, ano 1994, em precária estado de
conservação, avaliada em R$ 500,00.
Obs.: Todos os bens encontram-se em barracão onde funcionava a empresa executada, e estão
desativados, razão pela qual não foi constatado o funcionamento das máquinas.
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Valor do débito: R$ 43.983,33 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais).

LOTE 029
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0044757-84.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LA RIOJA LTDA
CNPJ/CPF do executado: 05.222.234/0001-05
CDA: 80 6 11 173821-03 e outra
Localização do lote: Rua Borges de Figueiredo, 1110, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 1.500 kg de Bacalhau Cod Morhua 07/09, acondicionados em caixas de 25 kg, avaliado cada quilo em
R$ 30,00, totalizando R$ 45.000,00;
B) 600 kg de Cogumelo Shitake Seco Inteiro La Rioja, em pacotes de 1 kg, avaliado cada quilo em R$
83,35, totalizando R$ 50.010,00;
C) 800 kg de Óleo de Chia Extravirgem, acondicionados em barricas de 25 kg cada, avaliado cada quilo
em R$ 180,00, totalizando R$ 144.000,00.
Obs.: Produtos do estoque rotativo.
Valor do débito: R$ 264.554,67 em 07/2015
Valor de avaliação: R$ 239.010,00 (duzentos e trinta e nove mil e dez reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 119.505,00 (cento e dezenove mil quinhentos e
cinco reais)

LOTE 030
Natureza e n° do processo: Carta Precatória nº 0000553-38.2014.403.6143
Vara: 1ª Vara Federal de Limeira
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X M R DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS E LIMPEZA
LTDA – ME, MARCIA REGINA DE BARROS.
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CNPJ/CPF do executado: 00.416.114/0001-17
Localização do lote: Rua Maria Ortolalani Ferrari, 492, Jardim Campo Limpo, Limeira/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Veículo Renault Logan Expression 1016V, ano fabricação 2008, ano modelo 2009, prata, placa EFZ
1630, RENAVAM 979.486.050, /em bom estado de conservação e funcionamento.
Obs.: Constam débitos relativos a Licenciamento 2015, totalizando R$ 72,25. Pesquisa realizada no site
da Secretaria da Fazenda/SP em 04/09/2015.
Valor do débito: R$ 116.848,51 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

LOTE 031
Natureza e nº do processo: Cumprimento de Sentença nº 0001109-09.2005.403.6126
Vara: 1ª Vara Federal de Santo André
Partes: INSS/FAZENDA X JULIANA PANIFICAÇÃO LTDA
Localização do lote: Rua Itaquera, 42 – Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
60 Conjuntos compostos por 240 formas para fabricação de pães de forma, em alumínio/teflon, usadas,
em bom estado de conservação. Cada conjunto é composto por 04 formas, feita em alumínio revestidos
com teflon, com arames, para uso industrial, avaliado cada conjunto em R$ 109,00.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 6.540,00 (Seis mil e quinhentos e quarenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 3.270,00 (Três mil e duzentos e setenta reais).

LOTE 032
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002659-06.2013.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: FAZENDA NACIONAL X MED STAR COMERCIAL LTDA-EPP
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CNPJ/CPF do Executado: 58.750.894/0001-17
CDA: 80 6 12005524-44 e outras
Localização do lote: Rua Antártica, 517, sala 1 –Jardim Vitória – Marilia/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 caixa de pequenos fragmentos, completa, nova, para utilização em cirurgias ortopédicas, avaliada
em R$ 6.500,00;
B) 01 caixa de grandes fragmentos, completa, nova, para utilização em cirurgias ortopédicas, avaliada em
R$ 8.500,00;
C) 01 caixa de instrumental autodinâmico II – DHS – para implantes ortopédicos, nova, avaliada em R$
10.000,00.
Valor do débito: R$ 25.248,22 em 07/2015
Valor de avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 12.500,00 (doze mil quinhentos reais).

LOTE 033
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 002258-38.2013.403.6133
Vara: 2ª Vara Federal de Mogi das Cruzes
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X ASTORIA COPIADORA LTDA - ME
CNPJ/CPF do executado: 05.515.858/0001-02
Localização do lote: Rua Francisco Correia, 29, Jardim Camila, Mogi das Cruzes/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 03 Copiadoras Canon IR 1600, avaliada cada uma em R$ 1.200,00, totalizando R$ 3.600,00;
B) 01 Copiadora Canon IR 600, avaliada em R$ 3.500,00;
C) 01 Copiadora Canon IR 400, avaliada em R$ 2.500,00:
D) 01 Impressora Okidata C9200, avaliada em R$ 2.000,00;
E) 01 Impressora Okidata C9300, avaliada em R$ 2.500,00;
F) 02 Copiadoras Canon IR 1310, avaliada cada uma em R$ 500,00, totalizando R$ 1.000,00.
Obs.: Os equipamentos estão em bom estado de conservação.
Valor do débito: R$ 28.352,86 em 06/2015
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Valor de avaliação: R$ 15.100,00 (Quinze mil e cem reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 7.550,00 (Sete mil quinhentos e cinquenta reais)

LOTE 034
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0007880-14.2014.403.6182
Vara: 11ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X R. L INDUSTRIA E COMRCIO DE MOVEIS
ODONTOLOGI
CNPJ/CPF do executado: 03.855.568/0001-82
Localização do lote: Rua da Independência 467, Cambuci/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
20 Gabinetes odontológicos, cada qual com nove módulos, fabricados em MDF, e revestidos em fórmica.
Configuração dos módulos: dois de pias, um “garagem” com mesa auxiliar, um esterilezer, um para
aparelhos, uma prateleira de canto, um gaveteiro clinico e uma gaveteiro caixa inox, todos novos e
pertencentes ao estoque rotativo, sendo cada gabinete avaliado em R$ 10.000,00.
Obs: A mesa auxiliar corresponde a um modulo autônimo.
Valor do débito: R$ 135.389,95 em 01/2014
Valor de avaliação: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

LOTE 035
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0008950-80.2012.403.6103
Vara: 4ª Vara Federal de São José dos Campos
Partes: FAZENDA NACIONAL X MADEREIRA CASSIANO LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 69.350.460/0001-46
CDA: 80 4 12 061739-47
Localização do lote: Av. Rui Barbosa, 3890 – Alto da Ponte – São José dos Campos/SP.
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Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Mesa circular para corte de madeiras, equipada com motor elétrico trifásico de 20 cv, sem marca ou
numeração que estivessem aparentes, em uso e aparentando bom estado de conservação e funcionamento,
avaliada em R$ 8.500,00;
B) 01 Mesa Tupia, utilizada no beneficiamento de madeira (corte, trabalho, etc.), equipada com motor
elétrico, com fresas, sem marca ou numeração aparente, em uso e aparentando bom estado de conservação
e funcionamento, avaliada em R$ 10.000,00.
Valor do débito: R$ 36.621,12 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 9.250,00 (Nove mil e duzentos e cinquenta reais).

LOTE 036
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0001436-74.2006.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: FAZENDA NACIONAL X COLAFFERRO S/A COMERCIO E IMPORTAÇAO
CNPJ/CPF do executado: 43.740.927/0001-70
CDA: 80.2.05.041551-11
Localização do lote: Avenida João Arruda Brasil, lado par, Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Um terreno situado na Avenida João Arruda Brasil, lado par, no perímetro urbano desta cidade, distrito,
município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, medindo 19,40 m de frente para a Av. João
Arruda Brasil; quem da referida avenida olha para o imóvel, mede do lado esquerdo 59,00 metros
confrontando com propriedade de Osvaldo Campara e outros; mede 55,10 metros do lado direito,
confrontando com o imóvel de propriedade de Osvaldo Campara e outros; e mede 18,50 metros nos
fundos confrontando propriedade de Osvaldo Campara e outros, perfazendo a área de 1.064,285 metros
quadrados, registrado no CRI local sob o n° 41.623. Cadastro municipal nº 1.11.00.05.0026.0293.00.00.
No local verificou-se que não há benfeitorias, apenas mato crescido.
Obs.: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 139.294,20 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 76.800,00 (Setenta e seis mil e oitocentos reais)
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LOTE 037
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0023000-78.2006.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X OURO GROSSO FERRO E AÇO LTDA
CNPJ/CPF do executado: 44.114.775/0001-63
CDA: 80.6.06.034801-17 e outras
Localização do lote: Av. Gal. Penha Brasil, 3.651, Jd. Vista Alegre, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Caminhão da marca Mercedes Bens, modelo 2215, modelo 2215, ano 1985, truck, a diesel, placa
BYF-1753, RENAVAM 414804929, cor azul, com muitas avarias de lataria e estofamento, pneus em
estado mediano, mas em funcionamento e em uso pela executada, avaliada em R$ 51.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 22/09/2015, consta débito de licenciamento, no
valor de R$ 72,25.
B) 01 Caçamba, do tipo contêiner (para utilização com Roll On Roll Off), em medidas aproximadas de
5,85m x 2,45m x 1,80m, em estado de conservação regular, em uso pela executada, avaliada em R$
7.500,00.
Valor do débito: R$ 81.041,81 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 29.250,00 (Vinte e nove mil duzentos e cinquenta
reais)

LOTE 038
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0050358-71.2013.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X BRASFORTI COMÉRCIO E REPRESETAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF DO Executado: 07.941.764/0001-20
Localização do lote: Rua Clemente Pereira, 170 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
10 rolos de piso Vinílico, marca LG Houses Delight, características rústica, fungiestático e bacteriostático,
espessura 2mm, largura 2,00m e comprimento 20,00 metros de cada rolo, novos do estoque rotativo da
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executada, avaliado em R$ 70,00 o metro, totalizando R$ 1.400,00 cada rolo.
Valor do débito: R$ 117.651,57 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

LOTE 039
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001891-55.2014.403.6108 e apensos
Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X IBOX MUSICAL DO BRASIL LTDA - EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 06.036.745/0001-97
Localização do lote: Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 3-31 – Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Veículo, marca Volkswagen/Kombi, ano/modelo 1997/1998, na cor branca, placa CQK 2396,
RENAVAM 00687236401, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$
12.000.00,
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 17/04/2015, constam débitos de DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 177,90.
B) 01 Veiculo, tipo motoneta, marca Honda/C100 Biz, placa DEP 7078, ano de fabricação 2002,
RENAVAM 00796636133, em regular estado de conservação e funcionamento avaliada em R$ 3.000,00,
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 17/04/2015, constam débitos de DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 364,26.
C) 01 Estufa elétrica, própria para secagem de pintura eletrostática, medindo aproximadamente
3x2x1,66m, sem marca aparente, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$
25.000,00,
D) 02 Furadeiras, manual auto reverse, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em
R$ 250,00 cada, totalizando R$ 500.00,
E) 01 Serra Tico Tico, marca Bosch, manual, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada
em R$ 150,00,
F) 01 Serra Circular, marca Bosch, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$
350,00,
G) 01 Parafusadeira, marca Makita, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$
300,00,
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H) 01 Furadeira, manual, marca Makita, em regula estado de conservação e funcionamento, avaliado em
R$ 350,00,
I) 02 Furadeiras manual, marca Bosch, em regular de conservação e em funcionamento, avaliada em R$
300,00 cada, totalizando R$ 600,00,
J) 01 furadeira de bancada, marca Ferrari, modelo FG 13B1/3vc, na cor amarela, em regular estado de
conservação e funcionamento, avaliada R$ 1.000,00,
K) 03 Serras Policorte, elétricas, com bancada (armação) de ferro, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 400,00 cada, totalizando R$ 1.200,00,
L) 01 Prensa, marca MSL, nº 047, na cor verde, em regular estado de conservação e funcionamento,
avaliada em R$ 9.000,00,
M) 02 Esmeril, marca Bambozzi, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$
1.000,00 cada, totalizando R$ 2.000,00,
N) 01 Esmeril, marca Kala, 300W, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$
70,00,
O) 01 máquina de Rebarbar, sem marca aparente, na cor verde, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 2.000,00,
P) 01 máquina de solda, marca Bambozzi, modelo TIG 300, na cor vermelha, em regular estado de
conservação e funcionamento, avaliada em R$ 7.000,00,
Q) 01 máquina de Solda, marca Bambozzi, modelo 250, na cor vermelha, em regular estado de
conservação e funcionamento, avaliada em R$ 400,00,
R) 01 Máquina de Solda, marca Bambozzi, modelo Mega Plus 250, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 2.300,00,
S) 01 Máquina de Solda, marca Bambozzi, modelo Mega Plus 350, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 3.000,00,
T) 02 Esmerilhadeiras, marca Makita, modelo FB 1602, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 250,00 cada, totalizando em R$ 500,00,
U) 04 Furadeiras de Bancada, marca Motomil, em regular estado de conservação e funcionamento,
avaliada em R$ 600,00 cada, totalizando em R$ 2.400,00,
V) 02 Fresas, marca Kone, modelo KFF30, na cor azul, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 7.000,00 cada, totalizando R$ 14.000,00,
W) 04 Computadores, marca Positivo SIM, com monitor, marca SAMSUNG, de aproximadamente 15’,
em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 800,00 cada, totalizando R$
3.200,00.
Valor do débito: R$ 720.864,31 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 90.320,00 (noventa mil trezentos e vinte reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 45.160,00 (quarenta e cinco mil cento e sessenta
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reais)

LOTE 040
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000280-68.1999.403.6116
Vara: 1ª Vara Federal de Assis
Partes: FAZENDA NACIONAL X METALÚRGICA SANMAR IND/ E COM/ LTDA.
CNPJ/CPF DO Executado: 44.364.529/0001-60
CDA: 80 2 96 009643-12 e outras
Localização do lote: Rua XV de Novembro, 1.150 – Assis/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 terreno parte da data nº 01, do quarteirão nº 222, situado do lado par da numeração da Rua XV de
Novembro, esquina com a Rua Padre Anchieta, do lado direito de quem vai para a Rua Santa Cruz para
Rua Padre Anchieta, nesta cidade, distrito, munícipio e comarca de Assis/SP, aforado do Patrimônio do
Bispado de Assis, medindo 16,80m de frente, dividindo com a Rua XV de Novembro; pelo lado direito de
quem da rua olha para o terreno, com Itagibe dos Santos, onde mede 26,40m; pelo esquerdo com a Rua
Padre Anchieta, onde 26,40m e pelos fundos, com Carlos Roberto de Souza, onde mede 16,80m,
encerrando a área de 443,52 m², no local foi edificado um barracão onde funciona a executada. Matrícula
9.043 do CRI de Assis/SP.
Obs.: Bem penhorado em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 44.065,15 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais).

LOTE 041
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0009266-25.2005.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: UNIÃO FEDERAL (PGFN) X BERNARDES & BERNARDES BAURU LTDA- ME
CNPJ/CPF do executado: 02.145.058/0001-59
CDA: 80 4 05 138948-05 e outra
Localização do lote: Rua Martins Afonso 5-88, Bauru/SP
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Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Impressora Offset, Roland Pratica, série 1344, número 103, 350 X 500, azul e em razoável estado de
conservação.
Obs.: Embargos a execução fiscal nº 0000868-74.2014.403.6108
Valor do débito: R$ 34.396,39 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

LOTE 042
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 0031256-34.2011.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL/CEF X ARQUEACOES GONÇALVES LTDA.
CDA: FGSP201101203
Localização do lote: Rua Sheldon, 48, Lapa, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
28 Unidades de esticador para tiras PET de 19,04 mm a 31,74 mm – código AG 93.000, de fabricação
própria, do estoque rotativo da empresa executada, em prefeito estado, avaliado cada aparelho em R$
1.100,00.
Valor de avaliação: R$ 30.800,00 (Trinta mil e oitocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais)

LOTE 043
Natureza e nº do Processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0001423-28.2008.403.6100
Vara: 26ª Vara Federal Cível de São Paulo
Partes: CEF X LIVRARIA ESQUEMATECA ELETRONICA AURORA IMP/ E EXP/ LTDA, MARIA
OLIVEIRA DE BRITO, PAULO OLIVEIRA DE BRITO.
Localização do lote: Estrada Recanto dos pássaros, s/n, Paraiso Náutico, Jacareí/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
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01 Lancha Fibrafort de 5m de comprimento, número de inscrição: SP 4218-01, motor Suzuki, potência 85
HP, usada, nome da embarcação “Elizete”, guardada em boas condições de conservação, horas de uso
“Contador em 00293,1” sem acessórios.
Obs.: Segundo o Sr. Pedro Ferreira, funcionário do Paraíso Náutico, a embarcação em tela está em
condições de navegabilidade, aduzindo que o motor passara recentemente por manutenção e o
estofamento fora reformado.
Valor de avaliação: R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)

LOTE 044
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0001748-17.2006.403.6118
Vara: 1ª Vara Federal de Guaratinguetá
Partes: FAZENDA NACIONAL X PUBLITEK GUARATINGUETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 96.686.993/0001-76
CDA: 80.6.06.184236-29 e outras
Localização do lote: Rua Visconde de Guaratinguetá, 287, Centro, Guaratinguetá/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 08 Cadeiras de escritório, sendo seis com estofado na cor azul e duas na cor preta, fixa, em mau estado
de conservação, desgastadas pelo uso, avaliada cada uma em R$ 10,00, totalizando R$ 80,00;
B) 03 Cadeiras de escritório, com estofado na cor azul, giratórias, em mau estado de conservação,
necessitando de reparos no estofado e estrutura, avaliada cada uma em R$ 10,00, totalizando R$ 30,00;
C) 01 Máquina para impressão de cupom fiscal, cor creme, marca PROCOMP, modelo ECF 2011,
número de série 4111, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 400,00;
D) 01 Máquina para impressão de cupom fiscal, cor creme, marca PROCOMP, modelo ECF 2011,
número de série 4126, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 400,00;
E) 03 Mesas de fórmica para escritório, cor cinza, com duas gavetas, medindo aproximadamente 80cm X
80cm X 1m, bem desgastadas pelo uso, avaliada cada uma em R$ 50,00, totalizando em R$ 150,00;
F) 01 Mesa de fórmica para escritório, cor cinza, medindo aproximadamente 80cm X 80cm X 1m, bem
desgastada pelo uso, avaliada em R$ 40,00;
G) 01 Armário de fórmica, cor creme, com duas portas, medindo aproximadamente 30cm X 80cm X
1,5m, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 50,00;
H) 01 Armário de aço, cor cinza, com duas portas, medindo aproximadamente 30cm X 80cm X 2m, em
regular estado de conservação, avaliada em R$ 50,00;
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I) 01 Máquina para débito em cartão de crédito, marca VISANET INGENICO, em bom estado de
conservação, avaliada em R$ 60,00;
J) 01 Aparelho telefônico marca DOMITO, cor creme, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 20,00;
K) 01 Ventilador de parede, rotativo, cor preta, com hélice de aproximadamente 60cm de diâmetro,
necessitando de reparos, sem funcionamento, avaliada em R$ 20,00;
L) 11 Recarregadores automotivos de bateria para aparelho celular, de marcas diversas, novos, avaliado
cada um em R$ 15,00, totalizando R$ 165,00;
M) 06 Recarregadores de bateria para aparelho celular, de marcas diversas, novos, avaliado cada um em
R$ 15,00, totalizando de R$ 90,00;
N) 28 Capas de couro para telefone celular, de marcas diversas, novas, avaliada cada uma em R$ 15,00,
totalizando R$ 420,00;
O) 12 capas de plástico para telefone celular, de marcas diversas, novas, avaliada cada uma em R$ 10,00,
totalizando R$ 120,00;
P) 12 Réplicas de aparelhos celulares para mostruário, de marcas diversas, novas, avaliada cada uma em
R$ 10,00, totalizando R$ 120,00;
Valor do débito: R$ 92.538,07 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 2.215,00 (Dois mil duzentos e quinze reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.107,50 (Um mil cento e sete reais e cinquenta
centavos)

LOTE 045
Natureza e nº do Processo: Cumprimento de Sentença nº 0534860-97.1998.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS/FAZENDA X IND/ AUTO METALÚRGICA S/A
Localização do lote: Rua Francisco Pedroso de Toledo, 7, km 13, Via Anchieta, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 máquina injetora, marca Semeraro, sem identificação, em bom estado de conservação e uso,
avaliada em R$ 145.000,00;
B) 01 máquina prensa excêntrica Jundiaí, série 6605, em bom estado de conservação e uso, avaliada em
R$ 89.000,00;
C) 01 máquina furadeira de coluna Yadoya, modelo FYA38, número 1720, em bom estado de uso e
conservação, avaliada em R$ 12.000,00.
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Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais)

LOTE 046
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001150-32.2012.403.6125
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: IBAMA X IRMÃOS BREVE LTDA
Localização do lote: Rua Expedicionários, 2.227 – Vila Vilar – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 reboque marca Reb/Guerra, ano de fabricação 1987, placa BWA 5225, atualmente sem placas,
RENAVAM 390386545, chassi AGSA1987129105946, a qual se encontra em regular estado de
conservação.
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 22/04/2015, consta débito de licenciamento,
no valor de R$ 72,25.
Valor de avaliação: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais).

LOTE 047
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0031035-80.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execução Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X SIXPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME
CNPJ/CPF DO Executado: 03.674.698/0001-19
CDA: 80 4 13 002414-03 e outra
Localização do lote: Rua Salim Jorge Id, 50 – Itaquera – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 máquina automática de injeção de plástico marca PIC, fabricante “Petersen & Cia Ltda.”, tipo
SKM141, nº de série 077, ano 1974, completa, com cerca de seis metros, com capacidade de injeção de
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250 gramas X 140 toneladas de fechamento, avaliada em R$ 14.000,00;
B) 01 molde para pino com três saídas 10A X 250V, para confecção de componente elétrico (vulgo
Benjamin), com oito cavidades, em aço, medidas 25,00C X 25,00L X 22,00A, avaliado em R$ 11.000,00.
Valor do débito: R$ 25.721,30 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

LOTE 048
Natureza e nº do processo: Embargos a Execução Fiscal (Cumprimento de Sentença) nº
0005151-50.1999.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X BACKER S/A
Localização do lote: Rua MMDC nº 1101 (aceso pela Rua General Isidoro Dias Lopes) – Paulicéia – São
Bernardo do Campo
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Vw Gol I, placa BMX 4149, RENAVAM 00657746630, ano 1996, modelo 1996, gasolina, cor
branca, em bom estado de conservação, com pequena avaria próximo à porta direita e pequeno ponto de
ferrugem ao lado da porta esquerda, avaliado em R$ 7.000,00.
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de IPVA, DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 1.154,39.
B) 01 GM Blazer Executive, placa CZO 3364, RENAVAM 723354065, ano 1999, modelo 1999, gasolina,
cor azul, em bom estado de conservação. O veículo está sem uso há meses, avaliado em R$ 18.700,00.
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de IPVA, DPVAT
multas e licenciamento, no valor total de R$ 2.080,18.
C) 01 GM Classic Spirit, placa DQJ 1029, RENAVAM 00877475854, ano 2006, modelo 2006, gasolina,
cor prata, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 17.700,00.
Obs.: Em consulta ao Detran/SP na data da penhora, constava licenciamento de 2013 e débito de IPVA
(R$ 875,62).
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 43.400,00 (Quarenta e três mil e quatrocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 21.700,00 (Vinte e um mil e setecentos reais).
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LOTE 049
Natureza e nº do Processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0000312-05.2015.403.6119
Vara: 6ª Vara Federal de Guarulhos
Partes: CAIXA ECONOMICA FEDERAL X PORTE COMERCIO DE VIDROS LTDA – EPP,
FERNANDA REGINA DE SOUZA NOGUEIRA, RICARDO FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA
Localização do lote: Rua Jaroslav Hajek, 166, Jardim Moreira, Guarulhos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Máquina biseladora retilíena de vidros , com 9 rebolos automática, Glass Straight-line Bevelling
Machine, sem marca aparente, “YG-3SBP”, pesando 4800 kg, nº de série 06654, fabricada em
20/06/2008, acabamento 45º, 6,5m de envergadura (montada), trabalhando vidros tamanho mínimo de
30x80mm e máximo 3000x3000mm, com espessura de 3 a 19mm, 220v trifásico, 60hz, em bom estado de
conservação e em funcionamento.
Obs.: Existe constrição judicial anterior.
Valor de avaliação: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)

LOTE 050
Natureza e n° do processo: Carta Precatória (Execução Fiscal) nº 0001223-52.2013.403.6130
Vara: 2ª Vara Federal de Osasco
Partes: FAZENDA NACIONAL X ALMIRANTE SARDINHA LANCHONETE LTDA, RUBENS
CINTRA FRANCO, TARCISIO CINTRA FRANCO JUNIOR, GUILHERME BRITTO DE MACEDO
SOARES E ANDRE DE SOUZA QUEIROS
CNPJ/CPF do executado: 01.616.729/0001-50
CDA: 80 4 03 003489-60
Localização do lote: Rua Albino José Freixeda, 314, Presidente Altino, Osasco/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 máquina tirefonadeira, CIP JP 2V, com motor a diesel, com 25 anos de uso, em bom estado e em
operação, avaliada em R$ 3.000,00.
Valor do débito: R$ 119.296,93 em 09/2015
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Valor de avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

LOTE 051
Natureza e nº do processo: Cumprimento de Sentença nº 0003076-55.2006.403.6126
Vara: 1ª Vara Federal de Santo André
Partes: INSS/FAZENDA X ISSHIKI E CIA, TAKASHI ISSHIKI, MAKOTO ISSHIKI
Localização do lote: Rua Gil Vicente, nº 145 – Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Coroa de bronze, dentada, usinada, para máquina de lavar industrial de 100 kg, com diâmetro de 520
mm, constante do estoque rotativo da empresa executada, em bom estado, mas com sinais de ferrugem.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

LOTE 052
Natureza e nº do processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0001836-43.2006.403.6122
Vara: 1ª Vara Federal de Tupã
Partes: CEF X EDSON PEREIRA DA SILVA E APARECIDA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA.
Localização do lote: Zona Rural – Lucélia/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Parte ideal correspondente a 1/6 de um lote de terras, com a área de 2,78 alqueires, ou seja, 6,72,76
hectares, confrontando na cabeceira com a Fazenda Guataporanga, na extensão de 123,50 metros, por um
lado com Keishi Natsumoto, na extensão de 577,00 metros, por outro com Matuji Kawano, na extensão
de 562,00 metros e pelos fundos com o córrego Suíço, contendo uma casa de madeira coberta com telhas,
uma tulha, um paiol, um terreiro para café, e demais outras pequenas benfeitorias. Atualmente a área para
café foi transformada em pastagem. Imóvel devidamente matriculado no CRI de Lucélia sob nº 346 –
Livro número 02 de Registro Geral às fls. 046.
Obs.: Bem penhorado em outro processo judicial.
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Valor de avaliação: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

LOTE 053
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0003340-07.2012.403.6112
Vara: 2ª Vara Federal de Presidente Prudente
Partes: FAZENDA NACIONAL X SERGIO GRACINO DE OLIVEIRA ME
CNPJ/CPF do executado: 60.946.522/0001-02
CDA: 80.4.12.001758-32 e outra
Localização do lote: Av. Adhemar de Barros, 590, Jardim Aviação, Presidente Prudente/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Máquina Serra Circular Esquadrejadeira, marca Universo, cor verde, com o trilho acoplado à
própria máquina, com motor sem marca e especificações aparentes, em regular estado de conservação e
em funcionamento, avaliada em R$ 2.000,00;
B) 01 Máquina Tupia de Bancada, marca Invicta Delta, n° 3519, cor verde, com avanço (braço externo),
contendo 02 (dois) motores: 01 do avanço e o outro da serra, em regular estado de conservação e em
funcionamento, avaliada em R$ 5.000,00;
C) 01 Máquina Coladeira de Bordo, marca Verry, modelo Newbord, cor branca, n° 28897, em bom estado
de conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 6.500,00;
D) 01 Compressor de ar, marca Schulz, modelo MSV5, 2/130, com motor, em regular estado de
conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 800,00;
E) 01 Lixadeira de cinta de 7,20 metros, marca invicta (sem marca aparente), com motor, em regular
estado de conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 1.600,00;
F) 01 Serra de fita, marca England (sem marca aparente), com motor, em regular estado de conservação e
em funcionamento, avaliada em R$ 2.700,00;
G) 01 Furadeira de bancada, marca Hettich Azul, modelo Blue Max Mini HM, em bom estado de
conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 1.000,00.
Valor do débito: R$ 28.530,55 em 07/2015
Valor de avaliação: R$ 19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais)
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LOTE 054
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000351-68.2002.403.6115 e apenso
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: FAZENDA NACIONAL X REINALDO MANZINI ME E REINALDO MANZINI
CNPJ/CPF do Executado: 67.288.365/0001-34
CDA: 80 6 01 032227-20 e outra.
Localização do lote: Rua Joaquim Eduardo Catarino, 2.641 – São Carlos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 1/96 de um imóvel residencial com cinco cômodos e respectivo terreno,
medindo 33 metros de frente, por 57,00 metros da frente aos fundos, com a área total de 1.881 m², sita no
antigo caminho que dava para a Estrada da Babilônia, atualmente denominada Rua Capitão Luis Brandão,
travessa 2, (atualmente Rua Joaquim Eduardo Catarino, 2.461), Vila Nery, de um lado com Antonio
Braga, de outro e fundos com Pedro Barnabé ou sucessores. Havido conforme transcrição nº 10.022, de
19/04/49 – imóvel objeto da matrícula nº 10.452 do CRI local.
Referido imóvel possui 158,17 m² de área construída, conforme dados do cadastro imobiliário.
Obs.: Imóvel objeto de indisponibilidade e penhora em outros processos judiciais.
Valor do Débito: R$ 42.861,51 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 2.460,00 (Dois mil quatrocentos e sessenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.476,00 (Um mil quatrocentos e setenta e seis
reais).

LOTE 055
Natureza e nº do Processo: Execução de Título Extrajudicial nº 0007673-74.2013.403.6109
Vara: 3ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL X TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP, TIAGO TEIXEIRA
MARCONI E AGENOR MARCONI FILHO
Localização do lote: Rua Rafael Ducatti, 388, Piracicaba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
04 Moinhos de facas Super Macro, tipo Willye, marca Marconi, modelo MA 680, novo, aplicação:
moagem de materiais com diâmetro máximo de 20mm, folhas com talos, cavacos de madeira/lenha,
grãos, vegetais, carvão, resíduos, plásticos, embalagens de compridos, ossos, etc.
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Valor de avaliação: R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais)

LOTE 056
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001498-06.2014.403.6117
Vara: 1ª Vara Federal de Jaú
Partes: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) X MADEREIRA MARAMBAIA DE
PEDERNEIRAS LTDA.
CNPJ/CPF DO Executado: 65.561.813/0001-04
CDA: 80 2 98 036662-00
Localização do lote: Rodovia Alberto Massoni, Itapuí/SP (ao lado da Reval Distribuidora).
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
07 metros cúbicos de cedro rosa, cortados em pranchas de 300cm³, com algumas pranchas apresentando
rachaduras, avaliado em R$ 2.500,00 o m³.
Valor do débito: R$ 14.791,39 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais).

LOTE 057
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004108-38.2009.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X ISABEL CRISTINA SIQUEIRA LECATE, ESCRITÓRIO
CONTABIL ALPHA TEC S/C LTDA (SUCEDIDO).
CNPJ/CPF do Executado: 57.271.660/0001-24
Localização do lote: Rua Jerusalém, 310 – Vila Altaneira – Marilia/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 motoneta HONDA/LEAD 110 ano/modelo 2009/2010, cor bege, placa EOQ 5669.
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Valor do débito: R$ 12.835,43 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 4.419,00 (quatro mil e quatrocentos e dezenove reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.209,50 (dois mil duzentos e nove reais e
cinquenta centavos).

LOTE 058
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0010008-62.2011.403.6133
Vara: 2ª Vara Federal de Mogi das Cruzes
Partes: FAZENDA NACIONAL X COMERCIO DE VIDROS MARQUES LTDA
CNPJ/CPF do executado: 52.186.574/0001-08
CDA: 80.6.96.009379-69
Localização do lote: Rua Campos Sales 474, Vila Industrial, Mogi das Cruzes/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 200 m² de vidro plano, de 3 milímetro de espessura em placas de diversas medidas, avaliado cada m²
em 36,00, totalizando R$ 7.200,00;
B) 390 m² de vidro plano, de 4 milímetro de espessura, em placas de diversas, medidas, avaliado cada m²
em R$ 49,00, totalizando R$ 19.110,00;
C) 720 m² de vidro plano de 5 milímetro de espessura, em placas de diversas medidas, avaliado cada m²
em R$ 62,00, totalizando R$ 44.640,00
Valor do débito: R$ 174.590,11 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 70.950,00 (Setenta mil novecentos e cinquenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 35.475,00 (Trinta e cinco mil quatrocentos e setenta
e cinco reais)

LOTE 059
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0063568-63.2011.403.6182
Vara: 11ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X TORMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF do executado: 47.397.492/0001-64
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CDA: 80 6 10 060317-36 e outras
Localização do lote: Rua Senador Arlindo do Amaral 50, Vila Elma, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 04 Tornos revólveres com passagem de 1 e 1/2 polegadas, marca IRAM (dado da marca fornecido pelo
representante), cor cinza, sem número e outras especificações aparentes, em aparente regular estado,
funcionando cada um avaliado em R$ 3.000,00, totalizando R$ 12.000,00;
B) 01 Torno mecânico marca CYPRIANO MICHELLETTO S/A, de medida aproximada de barramento
1,0m, na cor verde, sem número e outras especificações aparentes, em aparente regular estado de
conservação e funcionando, avaliado em R$ 2.200,00;
C) 01 Plaina limadora, cor verde, sem marca, modelo ou número aparentes, pequeno porte, em aparente
regular estado de conservação e funcionando, avaliada em R$ 1.600,00;
D) 01 Torno revólver, com passagem de ¾, marca POLIMAC, em aparente estado regular de
conservação, funcionando avaliado em R$ 1.800,00;
E) 01 Torno manual para madeira, capacidade 1,50m de barramento, marca ROCKWELL INVICTA, n°
171, ano de fabricação 1979, com motor 220v, em aparente estado regular de conservação e funcionando,
avaliado em R$ 800,00;
F) 01 Torno tubular para madeira, marca ÁGUIA, capacidade aproximada de uma polegada e meia de
passagem, na cor verde, com dois motores de 220v (trifásico), sem especificações aparentes, em aparente
estado regular de conservação e funcionando, avaliado em R$ 2.400,00;
G) 01 Tambor para rebarbeamento de madeira, fabricado pela própria executada, com madeira tipo
assoalho de ipê, com medidas aproximadas de 2,00m(L) X 2,50m(C) X 2,00m(A) com sustentação feita
em ferro com medidas aproximadas de 2,10m(L) X 2,60m(C) X 1,00m(A), em aparente estado regular de
conservação e funcionando, avaliado em R$ 400,00;
H) 01 Tambor para rebarbeamento de madeira, fabricado pela própria executada com madeira tipo
assoalho de ipê, com medidas aproximadas de 1,00m(L) X 2,00m(C) x 1,50m(A) com sustentação
(suporte) em ferro com medidas aproximadas de 1,10m(L) X 2,10m(C) X 1,00m(A), em aparente regular
estado de conservação e funcionando avaliado em R$ 300,00;
I) 05 tornos copiadores, de medida entre pontas 35cm, marca LAMPE, na cor verde, funcionando, sem
especificações aparentes em aparente estado regular de conservação, avaliado cada um em R$ 2.400,00,
totalizando R$ 12.000,00;
J) 01 Torno de puxar antigo para utilização em madeira, marca HEMPEL, ano aproximado de fabricação
1935, sem especificações aparentes, em aparente estado regular de conservação e funcionando, avaliado
em R$ 1.000,00;
K) 03 Furadeiras de bancada capacidade de ½ polegada, marca SCHULZ com motor de 3HP, modelo
FSB, cor laranja avermelhada, em aparente estado regular de conservação e funcionando, avaliada cada
uma em R$ 600,00, totalizando R$ 1.800,00;
L) 01 Lixadeira para roliços de madeira, marca MARAJÓ SANTA CATARINA, com plaqueta indicando
Fábrica de Máquinas RAIMANN S/A, modelo LR n° 50.248, série 9095, ano 1975, na cor verde em
aparente estado regular de conservação e funcionando, avaliada em R$ 2.200,00;
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M) 01 Exaustor de pó marca INMES, com motor marca kohl Bach de 2 CV - kw 1,5 HZ 60 RPM 3430,
cor amarela, funcionando, em aparente estado regular de conservação, avaliado em R$ 500,00;
N) 01 Compressor de ar marca SCHUZ SUPER ADVANCED, cor azul, com motor marca WEG mod.
100L 587 60HZ 220/380V de 5 cv, medindo o compressor aproximadamente 1,5m de comprimento e com
capacidade de deslocamento de 710 litros por minuto (capacidade informada pelo representante), em
aparente estado regular de conservação e funcionando, avaliado em R$ 2.600,00;
O) 01 Máquina de policorte marca MOTO MIL sem especificações, com motor de 3CV-RPM 1720 e com
disco de corte inserido com a seguinte especificação: 12X1/8X3/4 — 300X3,2X19,05mm, em aparente
estado regular e funcionando avaliada em R$ 500,00
P) 01 Torno copiador para madeira, de medida de 45cm entre pontas, marca METALÚRGICA
TRIÂNGULO LTDA — CORUPÁ - SC, número 01 76 N 188S3, cor verde, em aparente regular estado
de conservação e funcionando, avaliado em R$ 2.000,00;
Q) 01 Serra circular de pedal, com motor, com suporte de ferro na cor verde, medindo aproximadamente
1,10m X 2,00m, em aparente estado regular de conservação e funcionando, avaliada em 600,00;
R) 01 Torno revólver marca JOMAR, passagem 3/4, com motor capacidade 3HP, sem funcionar,
necessitando de reparos, em aparente estado regular, avaliado em R$ 800,00;
S) 01 Lixadeira para roliços de madeira, marca MARAJÓ SANTA CATARINA, ano aproximado 1975,
com as partes desmontadas, sem motor, sem funcionar, sucateada, avaliado como sucata de ferro em R$
80,00;
T) 01 torno automático para madeiras, marca GOODSPEED MACH CO Winghedon MASS. U.S.A, sem
motor, sem funcionar, com partes desmontadas, sucateado, avaliado como sucata de ferro em R$ 150,00;
U) 01 Torno automático, cor verde, capacidade uma polegada e meia, que se encontra sem especificações
e com suas partes desmontadas, avaliado como sucata de ferro em R$ 100,00;
V) 01 Torno copiador, cor laranja, que se encontra todo desmontado, sem funcionar, sucateado, avaliado
como sucata de ferro em R$ 150,00;
W) 01 Torno copiador medida 35cm entre pontas, cor verde, desmontado, sem funcionar, sem condições
de ser arrumado, segundo informado pelo representante da executada, sucateado, avaliado como sucata de
ferro em R$ 50,00;
X) 01 Torno copiador para madeira marca METALURGICA TRIÂNGULO LTDA – Corupá/SC, medida
45cm entre pontas, com partes desmontadas, sem funcionar, avaliado como sucata de ferro em R$ 80,00;
Y) 01 Serra circular, cor verde, marca INVICTA, sem motor, sem funcionar, sucateada avaliada como
sucata de ferro em R$ 50,00;
Z) 5m³ de madeira tipo aproveitamento de marfim, embaladas em feixes, contendo sarrafos de medidas
variadas entre 50cm e 120cm de comprimento, pertencentes ao estoque rotativo de matéria-prima da
executada, avaliado o m³ em R$ 440,00, totalizando R$ 2.200,00
A1) 4.000 metros lineares de roliços de madeira (retalhos tipo cabo de vassouras) de pinus, em feixes,
contendo roliços de medidas variadas entre 40cm a 150cm de comprimento X 23mm de espessura,
utilizados pela executada na feitura de peças como bolinhas de madeira, torneados pequenos como roda
de brinquedos em madeira, partes de flores em madeira etc., pertencentes ao estoque rotativo de matéria
prima da executada, avaliado o metro linear em R$ 0,45, totalizando em R$ 1.800,00.
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Valor do débito: R$ 117.261,52 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 50.160,00 (Cinquenta mil cento e sessenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 25.080,00 (Vinte e cinco mil e oitenta reais)

LOTE 060
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004058-94.2013.403.6103
Vara: 4ª Vara Federal de São José dos Campos
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X MARIA EDNA DA SILVA ARMARIOS - ME
CNPJ/CPF do Executado: 05.284.313/0001-32
Localização do lote: Avenida Cassiano Ricardo, 1600 – Jardim Alvorada – São José dos Campo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 quarto de bebê composto por um armário em L com portas de abrir e portas de correr, bicama, três
nichos, bancada com painel de prateleiras 100% MDF, com corrediças telescópicas e dobradiças de metal,
avalio em R$ 17.160,00;
B) 01 cozinha planejada em L com portas de abrir e cinco gavetas, armário superior com escorredor de
pratos e adegas, paneleiro com duas portas de correr de vidro, paneleiro com portas de abrir 100% MDF,
corrediças telescópicas e dobradiças de metal, avaliada em R$ 15.984,50;
C) 01 área de serviço, composta por armário superior com prateleiras internas e um armário basculante,
armário paneleiro para vassouras, 100% MDF, com dobradiças de metal, avaliada em R$ 3.656,00.
Valor do débito: R$ 40.753,79 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 36.800,50 (trinta e seis mil e oitocentos reais e cinquenta centavos)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 18.400,25 (dezoito mil e quatrocentos reais e vinte e
cinco centavos).

LOTE 061
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0000116-33.1999.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: FAZENDA NACIONAL X TRANSPORTADORA ARACAFRIGO LTDA, FERNANDO T DE
MENEZES, OSCAR ZAIDEN DE M FILHO, SANIA MARIA THOME DE MENEZES TORRES,
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EURICO BENEDITO FILHO
CNPJ/CPF do executado: 57.467.286/0001-55
CDA: 80.2.98.007106-08
Localização do lote: Rua Francis Falbo (atual Rua Dona Ida) - Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 1/8, de propriedade de Oscar Zaiden de Menezes Filho, de "um terreno,
situado no lado par da Rua Francis Falbo (atual Rua Dona Ida), perímetro urbano desta cidade, medindo e
confrontando: pela frente 22,00 metros, confrontando com a referida via pública; pelo lado direito,
iniciando na linha da frente, segue em ângulo reto e em linha reta em direção aos fundos, na distância de
30,00 metros; daí vira à esquerda fazendo ângulo reto e segue em reta atingindo a Rua Bartolomeu
Gusmão, na distância de 24,50 metros, confrontando nesses lados, com Raimundo Aguiar Ribeiro; daí
vira e em ângulo reto, segue confrontando com a rua Bartolomeu Gusmão na distância de 12,00 metros;
daí vira à direita em ângulo reto, segue na distância de 41,00 metros, confrontando com Paulo Afonso de
Andrade Cunha; daí vira à direita e em ângulo reto segue na distância de 12,00 metros; daí vira à
esquerda, em ângulo reto segue na distância de 5,50 metros, confrontando com Maria da Glória Aguiar
Borges Ribeiro; daí vira à direita e em ângulo reto, correspondendo ao lado esquerdo do terreno segue até
a linha de frente para a Rua Francis Falbo, na distância de 30,00 metros, confrontando com Oscavo
Aguiar Ribeiro, fechando assim uma área de 1.152,00 metros quadrados, distando pelo lado direito 24,50
metros da Rua Bartolomeu Gusmão", Matriculada no Cartório de Registro de Imóveis local sob nº 38.906
no CRI local.
Obs.: Imóvel objeto de penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 455.473,72 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 25.920,00 (Vinte e cinco mil novecentos e vinte reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 15.552,00 (Quinze mil quinhentos e cinquenta e
dois reais)

LOTE 062
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0031898-75.2009.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X ODONTO PLAY MÓVEIS ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CNPJ/CPF DO Executado: 01.181.950/0001-22
Localização do lote: Rua Freire da Silva, 408 – Cambuci – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
10 gabinetes odontológicos em “L”, contendo 8 módulos, sendo 2 com pia, 1 gaveteiro clínico, 1 módulo
porta aparelhos, 1 módulo “garagem” com gaveteiro clínico móvel, 1 gaveteiro porta-caixa inox, 1
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módulo “esterilizer” e 1 módulo escrivaninha com pé tipo tubo, avaliado cada gabinete em R$ 7.400,00.
Valor do débito: R$ 27.252,94 em 04/2013 (consulta realizada em 10/2015)
Valor de avaliação: R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

LOTE 063
Natureza e nº do processo: Cumprimento de Sentença nº 0003375-33.1999.403.6108
Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: INSS/FAZENDA E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE X BOIANI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Localização do lote: Av. das Primaveras, 975, Iacanga/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
1000 kg de pasta de alho, composição 50% de alho e 50% sal, acondicionados em baldes de 25 kg,
avaliado em R$ 5,00 o quilo, totalizando R$5.000,00.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)

LOTE 064
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0052289-12.2013.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X CONFECÇÕES IWHA LTDA
CNPJ/CPF do executado: 02.839.681/0001-01
Localização do lote: Rua Bresser, nº 216/222, Brás, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
2.500 Blusas femininas, tecido 94% poliéster e 6% elastano, estampadas, mangas curtas, modelos e
tamanhos variados, novas, do estoque rotativo, fabricação própria, avaliadas em R$ 20,00 cada.
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Valor do débito: R$ 53.002,80 em 06/2015
Valor de avaliação: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

LOTE 065
Natureza e nº do processo: Cumprimento de Sentença nº 0001700-88.2011.403.6116
Vara: 1ª Vara Federal de Assis
Partes: CEF X ESSENCIAS FRI ASSIS LTDA
Localização do lote: Rua Osvaldo Cruz, nº 413, Centro, Assis/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
10 Caixas de melhorador para farinha com 20 kg cada caixa, fabricação própria marca FRIPAN, para uso
em panificação, produto novo, do estoque rotativo da empresa executada, avaliada em R$ 120,00 a
unidade.
Valor de avaliação: R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 600,00 (Seiscentos reais)

LOTE 066
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0009723-81.2010.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL X L. R. MARQUES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – ME
CNPJ/CPF do executado: 06.336.319/0001-79
CDA: 80 4 10 025531-48
Localização do lote: Rua Gustavo Maciel, nº 17-85 - Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Veículo Pas/Automóvel Fiat/Uno Mille Fire, na cor preta, a gasolina, ano/mod 2004/2005, placas
DHZ 6381, chassi 9BD15802554596623, RENAVAM 832.849.251, em regular estado de conservação,
avaliado em R$ 12.577,00;
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda/SP, de 04.09.2015, constam débitos de IPVA 2015,
DPVAT 2014/2015, licenciamento 2015 e multas, totalizando R$ 1.302,06.
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B) 01 Veículo moto Honda/CG Titan KS, na cor preta, a gasolina, ano modelo 2004/2004, placas DLQ
3883, chassi 9C2KC08104R819962, RENAVAM 832.848.611. Bem em regular estado de conservação,
avaliado em R$ 3.166,00.
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda/SP, de 04.09.2015, constam débitos de IPVA 2015,
DPVAT 2014/2015 e licenciamento, totalizando R$ 836,57.
Valor do débito: R$ 27.186,04 em 09/2015.
Valor de avaliação: R$ 15.743,00 (Quinze mil setecentos e quarenta e três reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 7.871,50 (Sete mil oitocentos e setenta e um reais e
cinquenta centavos)

LOTE 067
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0044514-43.2013.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X GIUSTI CIA LTDA
CNPJ/CPF do executado: 61.093.068/0001-57
CDA: 80 6 13 012815-51 e outra
Localização do lote: Rua Itália Giusti, 324, Vila Carmosina, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 150 kg de fitas em aço inox 316 L, bitola 2,75x70mm, avaliado o quilo em R$ 510,00, totalizando R$
76.500,00;
B) 180 kg de fitas em SAE 1008, bitola 2,75x70mm, avaliado o quilo em R$ 212,00, totalizando R$
38.160,00;
C) 500 kg de fitas em SAE 1008, bitola 2,75x70mm, avaliado o quilo em R$ 212,00, totalizando R$
106.000,00;
D) 1.500 kg de fitas em SAE 1008, bitola 2,75x70mm, avaliado o quilo em R$ 212,00, totalizando R$
318.000,00;
E) 1.000 quilos de fitas em aço inox 316 L, bitola 2,75x70mm, avaliado o quilo em R$ 510,00,
totalizando R$ 510.000,00.
Valor do débito: R$ 1.142.632,11 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 1.048.660,00 (um milhão quarenta e oito mil seiscentos e sessenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 524.330,00 (quinhentos e vinte e quatro mil
trezentos e trinta reais)
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LOTE 068
Natureza e nº do Processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0013066-12.2010.403.6100
Vara: 24ª Vara Federal Cível de São Paulo
Partes: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME X SPETRO
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, EGIDIO PUCCI NETO E ALBERTO PUCCI
Localização do lote: Rua Belmira Loureiro de Almeida nº 484 – Sorocaba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Parte ideal correspondente a 50% da unidade autônoma designada pelo apartamento nº 52, localizada no
5º andar, ou 6º pavimento do Edifício Firenze, parte integrante do Condomínio Piazza Del Platano, com
entrada coletiva pelo nº 484 da Rua Belmira Loureiro de Almeida, contendo: sala varanda, três
dormitórios, sendo uma suíte, banheiro, cozinha, área de serviço e banheiro. Possui uma área útil ou
privativa de 75,250 m², uma área comum de 10,045 m², que perfazem uma área total construída de 85,295
m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,5708% do terreno e nas demais coisas de uso comum do
condomínio, com as medidas e confrontações constantes na matrícula nº 89.876 do Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba.
Obs.: Consta hipoteca em favor de Banco do Estado de São Paulo S/S
Obs.: Consta penhora em outros processos judiciais.
Valor de avaliação: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais)

LOTE 069
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001255-86.1999.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS X DOZIL IND/ E COM/LTDA, DOMINGOS ABRÃO BAHI e ZILDA DIB BAHI.
CNPJ/CPF DO Executado: 62.077.649/0002-49
Localização do lote: Rua Coronel Fawcett, 1146 – Água Funda – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 centro de usinagem marca Biasse, mod. Rover 18, com CNC (sistema computadorizado) para furação
e rebaixos em peças de madeira, em regular estado de conservação, aparentando estar parada há muito
tempo e um tanto deteriorada externamente, mas segundo depositário, a máquina ainda funciona.
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Valor do débito: R$ 287.145,63 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

LOTE 070
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0000571-18.2006.403.6118
Vara: 1ª Vara Federal de Guaratinguetá
Partes: FAZENDA NACIONAL X S A ANSELMO GUARATINGUETA ME
CNPJ/CPF do executado: 73.058.042/0001-57
CDA: 80 4 05 113042-88 e outras
Localização do lote: Rua Idrongal 110, Engenheiro Neiva, Guaratinguetá/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Motocicleta marca Honda/CG 125 FAN, ano de fabricação/modelo 2008, categoria particular, cor
predominante preta, placas BXR-1487 de Guaratinguetá/SP, Código RENAVAM 982649797, chassi
número 9C2JC30708R631321, combustível gasolina, partida a pedal. O veículo está em bom estado de
conservação e funcionamento, avaliado em R$ 3.600,00;
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 16/09/2015, constam débitos de IPVA,
DPVAT e licenciamento, no valor total de R$ 454,60.
B) 17 Conjuntos de mesa e quatro cadeiras, de madeira, em regular estado de conservação, avaliado cada
conjunto em R$ 200,00, totalizando R$ 3.400,00;
C) 01 Freezer horizontal de duas portas, cor branca, medindo aproximadamente 80cm altura, 70cm
profundidade e 120cm largura, sem marca ou numeração aparente, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliado em R$ 350,00;
D) 02 Freezer horizontais de duas portas, cor branca, medindo aproximadamente 80cm altura, 70cm
profundidade e 120cm largura, marca Metal frio, em regular estado de conservação e funcionamento, cada
um avaliado em R$ 400,00, totalizando R$ 800,00;
E) 01 Conservador de alimentos quentes com oito cubas para "self service", comumente usados em
restaurantes, de inox, fixa, com vidro em sua parte superior, medindo aproximadamente 140cm de largura,
120cm de altura e 50cm de profundidade, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 700,00;
F) 01 Conservador de alimentos frios com seis cubas para "self service", comumente usados em
restaurantes, de inox, com rodinhas, medindo aproximadamente 130cm de largura, 120cm de altura e
50cm de profundidade, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 500,00;
G) 01 Fogão industrial com oito bocas, base de metal, em regular estado de conservação e funcionamento,
avaliado em R$ 500,00;
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H) 02 Fogões industriais com três bocas, base de metal, em regular estado de conservação e
funcionamento, avaliado cada um em R$ 200,00, totalizando R$ 400,00;
I) 01 Forno a gás para pizza, cor cinza, sem marca aparente, com medidas externas aproximadas de 65cm
profundidade, 90cm de largura e 50cm de altura, com cavalete, em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliado em R$ 400,00;
J) 01 Cortador de frios marca Welmy, cor vermelha, numeração 310726, em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliado em R$ 350,00.
Valor do débito: R$ 9.565,04 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 11.000,00 (Onze mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)

LOTE 071
Natureza e nº do Processo: Cumprimento de Sentença nº 0008970-14.2001.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS X EXIMPORT IND/ E COM/ LTDA
Localização do lote: Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, 59, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 máquina fresadora ferramenteira marca Kondia, modelo FV-1, com cabeçote, chaveteiro e morsa, em
bom estado de conservação e funcionamento.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

LOTE 072
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002573-13.2001.403.6125 e apenso
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: FAZENDA NACIONAL X AUTO PEÇAS E MECANICA PALACIO DE SALTO GRANDE
LTDA.
CNPJ/CPF DO Executado: 71.985.121/0001-88
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CDA: 80 2 98 011928-30 e outra
Localização do lote: Rod. Raposo Tavares, km 384 – Salto Grande/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 compressor de ar W 20 60 SD – Série 51991, Wayne, com motor elétrico de 5 CV, avaliado em R$
700,00;
B) 01 máquina retificadora de campana, marca Rebitex, em estado ruim, não funcionando, avaliada em
R$ 1.000,00;
C) 01 conjunto de solda Mig (oxigênio/acetileno), em regular estado, avaliado em 1.200,00;
D) 01 prensa hidráulica sem marca aparente, que segundo o depositário seria da marca EVA,
aparentemente em bom estado, avaliada em R$ 12.000,00;
E) 01 furadeira de coluna marca Joinville, em regular estado, avaliada em R$ 4.000,00;
F) 02 guinchos manuais, hidráulicos em regular estado, sem marcas aparentes, avaliado em R$ 1.000,00
cada, totalizando R$ 2.000,00;
G) 01 máquina de solda elétrica, marca Bambozi, modelo TNT 36/45 4000, nº 246497, avaliada em R$
1.200,00;
H) 01 máquina de solda marca Bambozi, modelo Picolli 400, avaliada em R$ 1.000,00;
I) 01 máquina Tupia para madeira em regular estado, com motor, avaliada em R$ 4.000,00;
J) 01 máquina policorte marca Serralheiro Polikorte 22-S, antiga, em regular estado, com motor, avaliada
em R$ 2.000,00;
K) 01 plaina de mesa para madeira de uma face, em regular estado, com motor, avaliada em R$ 4.000,00;
L) 01 Serra de fita, com banca, marca Danckaert Bruxelles, cor verde, com motor, em bom estado,
avaliada em R$ 3.000,00;
M) 01 máquina tipo Lixadeira horizontal, para madeira, com motor, em bom estado, avaliada em R$
5.000,00;
N) 01 máquina tipo Serra Circular horizontal para madeira, com motor, em bom estado, avaliada em R$
3.000,00;
O) 01 Conjunto para endireitar chassi de ônibus e caminhão marca CSN Brasil, nº 986, com 25m de
comprimento, aproximadamente, em aço, em bom estado, avaliado em R$ 24.000,00.
Obs.: Bens já penhorados em outros processos em trâmite nesta Vara Federal.
Valor do débito: R$ 69.206,46 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 68.100,00 (sessenta e oito mil e cem reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 34.050,00 (trinta e quatro mil e cinquenta reais).
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LOTE 073
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0036686-40.2006.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X COMERCIO DE METAIS LINENSE LTDA, OSNI MARTIN
AYALA.
CNPJ/CPF DO Executado: 62.349.469/0001-98
CDA: 80 6 06 038629-07 e outras
Localização do lote: Rua Conselheiro João Alfredo, 398 e 406 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) Imóvel - 01 casa residencial e seu respectivo terreno, situados à Rua Conselheiro João Alfredo nº
398,16º Subdistrito-Mooca, medindo o terreno 8,90m de frente por 32,00m da frente aos fundos,
encerrando a área de 284,80 metros quadrados mais ou menos. Matriculado sob o nº 46.912 do 7º C.R. I
de São Paulo e tendo o nº 028.064.0200-1 como contribuinte da P.M.S.P. Trata- se de casa térrea, com
recuo, pequena área verde na frente com garagem para um automóvel, com sala, cozinha, três
dormitórios, dois banheiros e uma edícula nos fundos com dois cômodos e entrada lateral. Construção
antiga medindo aproximadamente 150,00 metros quadrados, necessitando reforma, avaliado em R$
750.000,00.
Obs.: Imóvel objeto de outras penhoras judiciais e arrolamento em favor da Secretaria da Receita Federal
do Brasil em São Paulo;
B) Imóvel – 01 casa e seu respectivo terreno, situados à Rua Conselheiro João Alfredo, 406, nº 16
Subdistrito-Mooca, medindo o terreno 9,68m de frente por 32,15m da frente aos fundos, encerrando a
área de 311,21 metros quadrados mais ou menos. Matriculado sob o nº 39.599 do 7º C.R.I de São Paulo e
tendo o nº 028.064.0199-2 da P.M.S.P. No IPTU apresentado consta o nº 028.064.0330-8, onde engloba os
imóveis de nºs 412-422-432-436 e também o de nº 406, tendo todos os imóveis citados 1.300 metros
quadrados de área construída e 1.312 metros quadrados de terreno. Entretanto, o imóvel aqui avaliado de
nº 406 da Rua Conselheiro João Alfredo constitui-se de uma casa térrea com recuo na frente, onde
comporta três automóveis, mais três dormitórios, sala, cozinha, três banheiros, pequeno quintal coberto
com telha Brasilit e edícula com três cômodos no fundo. Construção antiga medindo aproximadamente
180,00 metros quadrados, necessitando reforma, avaliado em R$ 850.000,00.
Obs.: Imóvel objeto de outras penhoras judiciais e arrolamento em favor da Secretaria da Receita Federal
do Brasil em São Paulo.
Valor do débito: R$ 18.654.877,35 em 02/2015
Valor de avaliação: 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
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LOTE 074
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000551-92.2013.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X TRANSPORTE E TURISMO BONINI LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 59.132.639/0001-73
Localização do lote: Av. Dr. Jose Fornari, 1208 – Ferrazopolis - São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Ônibus Pas, a diesel, modelo Vw Busscar VBUS LO 4x2, ano fab 2004, ano modelo 2004, 46
lugares, cor dourada, placa DJC 3507, RENAVAM 00843012188, chassi nº 9BWHR82Z24R413855,
avaliado em R$ 180.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de DPVAT multas e
licenciamento, no valor total de R$ 553,86.
B) 01 Ônibus Passag., a diesel, modelo M.Benz/0 400 RSL, ano fab 1995, ano mod 1996, 46 lugares, cor
dourada, placa BWS 8524, RENAVAM 00644202858, chassi 9BM6644188SC082159, avaliado em R$
60.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de DPVAT multas e
licenciamento, no valor total de R$ 553,86.
C) 01 Ônibus Passag., a diesel, modelo M.Benz/O 400 RS, ano fab. 1995, ano mod. 1995, 48 lugares, cor
dourada, PLACA BTS 5704, RENAVAM 00635160447, chassi 9BM664126SC081545, avaliado em R$
60.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 468,74.
D) 01 Ônibus Passag., a diesel, modelo M.Benz/O 400RS, ano fab. 1995, ano modelo 1995, 48 lugares,
cor dourada, placa BXF 3733, RENAVAM 00633214540, chassi nº 9BM664126SC081400 avaliado em
R$ 60.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 468,74.
E) 01 Ônibus Passag., a diesel, modelo M.B./M.Benz 0 371 RS, ano fab. 1992, ano modelo 1993, 52
lugares, cor dourada, placa BWT 0250, RENAVAM 00607235071, chassi nº 9BM364272NC074197,
avaliado em R$ 40.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de licenciamento, no
valor total de R$ 72,25.
F) 01 Ônibus Passag., a diesel, modelo M.B./M. Benz, O371 RS, ano fab. 1992, ano modelo 1993, 52
lugares, cor dourada, placa BWT 0180, RENAVAM 00607212349, chassi 9BM36472NC074149, avaliado
em R$ 40.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de DPVAT e

58 de 147

14/10/2015 12:02

:: SEI / TRF3 - 1394714 - Edital ::

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

licenciamento, no valor total de R$ 937,48.
G) 01 Ônibus Passag., a diesel, modelo M.B/M.Benz O 321, ano fab 1968, ano modelo 1968, 36 lugares,
cor azul, placa CYN 6668, RENAVAM 00424400740, chassi Nº 321220312007612, avaliado em R$
25.000,00.
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 04/05/2015, constam débitos de DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 937,48.
H) 01 Ônibus passaf. A diesel, modelo M.Benz/O 400 SER PL, ano fab. 1995 ano modelo 1995, 57
lugares, cor dourada, placa LAF 9918, RENAVAM 00637024745, CHASSI 9BM994126SC081722,
avaliado em R$ 55.000,00
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 08/05/2015, constam débitos de DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 468,74.
Valor do Débito: R$ 524.486,14 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais).

LOTE 075
Natureza e n° do processo: Carta Precatória (Execução Fiscal) nº 0000643-22.2013.403.6130
Vara: 2ª Vara Federal de Osasco
Partes: FAZENDA NACIONAL X GEOMED CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇAO E
TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/CPF do executado: 60.676.285/0001-07
CDA: 80 6 04 079910-74 e outra
Localização do lote: Avenida Lourenço Belloli, 1050, Parque Industrial, Osasco/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Um terreno, de conformação irregular, constituído de parte do lote nº 29, e pelos lotes nºs 37 e 38, do
loteamento denominado Parque Industrial Mazzei, no Jardim Baronesa, na cidade de Osasco/SP, com a
área total de 16.788,163m² e demais características e confrontações constantes da matrícula nº 24.462 do
2º CRI de Osasco, e suas respectivas edificações, com a área construída de 897,96m². Contribuintes
24464-43-56-2220-00-000 em área maior, 24464-43-56-2515-00-000 e 24464-43-56-2558-00-000.
Obs. 1: Bem penhorado em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 57.112,86 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 8.994.081,50 (oito milhões novecentos e noventa e quatro mil e oitenta e um reais
e cinquenta centavos)
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.396.448,90 (cinco milhões trezentos e noventa e
seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)

LOTE 076
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003101-29.2010.403.6126
Vara: 1ª Vara Federal de Santo André
Partes: FAZENDA NACIONAL/CEF X LUZIMAQ INDÚSTRIA MECANICA LTDA
CDA: FGSP201001177
Localização do lote: Rua das Flores, nº 81 – Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Fresadora Universal N 05, marca Di Palo, com 1250 mm de curso e capacidade de 4t sobre a mesa, nº
de série (imor) 2397, cuja máquina encontrava-se em regular estado de conservação, mas desativada para
manutenção.
Obs.: Na ocasião da diligência, não foi possível verificar o funcionamento da fresa, que se encontrava
desativada para reparo de uma engrenagem, segundo informou o depositário.
Valor de avaliação: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 11.000,00 (Onze mil reais).

LOTE 077
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001495-70.2013.403.6122
Vara: 1ª Vara Federal de Tupã
Partes: INMETRO X ROTOLI E ROTOLI LTDA
Localização do lote: Rua A, 203 – Distrito Industrial – Iacri/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 impressora multifuncional HP Laser Jet M1522nf – Impressora, Escaner, Copiadora – Fax, cor
branca e cinza em ótimo estado de conservação, avaliada em R$ 650,00;
B) 01 Calculadora marca Sharp, modelo EL 263 OP4, cor branca, em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliado em R$ 190,00.
Valor de avaliação: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

LOTE 078
Natureza e nº do processo: Ação Monitória nº 0001240-41.2010.403.6115
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X MARIA CLAUDIA ROMAN E SILVIO VALENTIM
RODRIGUES
Localização do lote: Rua Paulo Marsiglio, 1.230 – Jardim Lauro Pozzi – São Carlos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Parte ideal correspondente a 1/4 do imóvel matriculado no CRI desta Comarca de Pirassununga sob nº
23.876, de propriedade de Silvio Valentim Rodrigues, situado na Rua Dr. Paulo Marsiglio, 1.230, Jd.
Lauro Pozzi, com a área construída de 294,74 m² (Av.4/23.876) e o seu respectivo lote terreno de terreno,
representando pelo nº 3 da quadra 4 do Conjunto Habitacional “Jardim Dr. Lauro Pozzi”, possuindo o lote
uma área de 202,62 m². Cadastro municipal nº 6887.52.004.003.00.9.
Valor de avaliação: R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais).

LOTE 079
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0007400-52.2000.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: CEF X ARCOTEC COM/ DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA, PAULO
ROBERTO DE CASTRO, ENEDINA MARQUEZIN DE CAMPOS e ENEDIR ANTONIO
MARQUEZIN DE CAMPOS.
Localização do lote: Rua Lázaro Lozano, 194 - Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
01 veículo marca Fiat Uno Elx, cor azul, 04 portas, ano 1994, placas BZS 0049, RENAVAM nº
622977350, chassi 9BD146000R5289038, estando o veículo com a pintura toda desgastada, em ruim
estado de conservação, tampa do porta-luvas quebrada e bancos rasgados.
Obs.: Conforme consulta ao Denatran, em 30/04/2015, consta restrição judicial e alienação fiduciária.
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 30/04/2015, constam débitos de IPVA,
Licenciamento no valor total de R$ 476,24.
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Valor de avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

LOTE 080
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002036-89.2011.403.6117 e apenso
Vara: 1ª Vara Federal de Jaú
Partes: FAZENDA NACIONAL X SANTA ROSA – TRANSPORTE E SERVIÇO AGRICOLA LTDA –
EPP, ANTONIO EDUARDO LISTA E DOMINGOS LISTA SOBRINHO.
CNPJ/CPF DO Executado: 06.209.422/0001-58
CDA: 80 4 09 039655-70 e outras
Localização do lote: Rodovia SP 261, km 120 + 515 metros - Sítio Água dos Prados – Macatuba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Parte ideal de 50% que Antônio Eduardo Lista; Domingos Lista Sobrinho; Salvador Lista e sua esposa
Marilza Catarina Colognesi Lista, e Irene Lista Petrizzi possuem no imóvel objeto da matrícula de nº
14.287 do Cartório de Registro de Imóveis de Pederneiras, qual seja: Uma Gleba de terras, designada de
“Gleba A”, com área de 1,95 alqueires, correspondente a 4,72,53 hectares ou 47.253,16 metros
quadrados, situada no Município de Macatuba, no lugar denominado Sítio Água dos Prados, cadastrado
no INCRA sob nº 622.109.002.771.7, melhor descrita e pormenorizada na matrícula.
Benfeitorias: Sobre a referida gleba de terras foi edificado um Prédio Industrial, com aproximadamente
5.400,00 m² de área construída, localizado na Rodovia SP 261, km 120 + 515 metros, lado direito no
sentido Macatuba / Lençóis Paulista, composto de um escritório, construído de tijolos e coberto com
telhas e um galpão, próprio para fabricação de cerâmicas, coberto com telhas metálicas galvanizadas e
sem as paredes laterais, não possuindo piso em toda a sua extensão, necessitando de reforma em parte do
telhado e pé direito. O escritório encontra-se em bom estado.
Obs. 1: Imóvel objeto de outras penhoras judiciais.
Obs. 2: Consta hipoteca em favor de Banco do Brasil SA.
Obs. 3: Consta indisponibilidade de bens sobre a parte de Denise Gasparotto Feltre.
Valor do débito: R$ 857.786,00 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 1.055.000,00 (um milhão e cinquenta e cinco mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais).
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LOTE 081
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003919-36.2004.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: FAZENDA NACIONAL X MARITUCS ALIMENTOS LIMITADA
CNPJ/CPF do Executado: 49.882.913/0001-78
CDA: 80 6 04 113104-50
Localização do lote: Avenida República, 6128 – Distrito Industrial – Marilia/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 veículo camioneta VW Kombi furgão, ano fabricação/modelo 1992/1993, a gasolina, cor branca,
chassi 9BWZZZ21ZNP017737, RENAVAM 606.013.890, placas HTX 4720/Marília-SP, em regular
estado de conservação; está parada num barracão da empresa; o representante legal afirmou que ela
funciona e que o motor NÃO está fundido; está sem bateria, pois está parada há muito tempo; precisa de
alguns reparos; dois pneus precisam ser trocados e dois estão em regular estado de conservação.
Obs.: Constam débitos relativos a DPVAT 2015 e Licenciamento 2015, totalizando R$ 182,63. Pesquisa
realizada no site da Secretaria da Fazenda/SP em 30/03/2015
Valor do débito: R$ 42.050,30 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais).

LOTE 082
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0019255-12.2014.403.6182
Vara: 11ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X CARTAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LT
CNPJ/CPF do executado: 54.825.351/0001-60
Localização do lote: Rua do Modernismo, 64, Vila Brasilândia/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Máquina Impressora Off-set, marca Roland-ultra, monocolor, de folha inteira, sem placa de
identificação e numeração, formato de impressão 0,70m x 1,26m, capacidade de impressão: mais ou
menos 3.000 folhas/hora, funcionando, usada, em bom estado de conservação.
Valor do débito: R$ 66.772,17 em 10/2015
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Valor de avaliação: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)

LOTE 083
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004286-06.2012.403.6103
Vara: 4ª Vara Federal de São José dos Campos
Partes: FAZENDA NACIONAL X VALE TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 09.258.798/0001-40
CDA: 80 6 11 160821-06 e outras
Localização do lote: Rua Abare, 593 – Vale do Sol – São José dos Campos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
354 Caixas contendo 10 unidades de inserto de torneamento modelo WNMG 060404FG TT 5030, em
estoque rotativo, avaliada cada caixa em R$ 300,00.
Valor do débito: R$ 119.041,20 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 106.200,00 (cento e seis mil e duzentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais).

LOTE 084
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 0803733-70.1996.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF X TRANSPORTADORA ARACAFRIGO LTDA,
FERNANDO THOME DE MENEZES, EURICO BENEDITO FILHO, OSCAR ZAIDEN DE MENEZES
FILHO, SONIA MARIA THOME DE MENEZES TORRES.
Localização do lote: Rua Dona Ida (antiga Rua Francis Falbo) - Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 1/8 (um oitavo) do imóvel localizado na rua Dona Ida (antiga Rua Francis
Falbo), de propriedade de Oscar Zaiden de Menezes Filho, assim descrito no Cartório de Registro de
Imóveis de Araçatuba-SP: "Um terreno situado no lado ímpar da rua Francis Falbo, perímetro urbano
desta cidade, distrito, município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, medindo e confrontando:
pela frente, mede 22,00 metros, confrontando com a referida via pública pelo lado direito, iniciando na
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linha da frente, segue em ângulo reto e em linha reta em direção aos fundos, na distância de 30,00 metros;
daí vira à esquerda, fazendo ângulo reto e segue em reta atingindo a rua Bartolomeu de Gusmão, na
distância de 24,50 metros confrontando nesses lados, com Raimundo Aguiar Ribeiro; daí, vira e em
ângulo reto, segue confrontando com a rua Bartolomeu de Gusmão na distância de 12,00 metros; daí virar
à direita em ângulo reto, segue na distância de 41,00 metros, confrontando com Paulo Afonso de Andrade
Cunha; daí vira à direita, e em ângulo reto segue na distância de 12,00 metros; daí, vira à esquerda e em
ângulo reto segue na distância de 5,50 metros, confrontando nesses lados, Maria da Glória Aguiar Borges
Ribeiro; daí, vira à direita e em ângulo reto, correspondendo ao lado esquerdo do terreno, segue até a
linha de frente para a rua Francis Falbo, na distância de 30,00 metros, confrontando com Oscavo Aguiar
Ribeiro, fechando, assim, uma área de 1.152,00 metros quadrados", distando pelo lado direito 24,50
metros da Rua Bartolomeu de Gusmão. Imóvel este objeto da matrícula n° 38.906 do CRI local. Cadastro
municipal 1.11.00.07.0018.0251.00.00.
Obs.: Imóvel objeto de penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.
Valor de avaliação: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 17.280,00 (Dezessete mil duzentos e oitenta reais)

LOTE 085
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0016178-68.2009.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X A M ARTES E IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA -EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 05.453.566/0001-92
CDA: 80 6 06 145827-90 e outras
Localização do lote: Rua Bernardino de Campos, 1378 – Brooklin Paulista – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 máquina de solda eletrônica, fabricante Vinitron, adquirida em 2008.
Valor do débito: R$ 22.121,29 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 9.000,00 (nove mil reais).

LOTE 086
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0005637-77.2004.403.6108
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Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: INSS/FAZENDA X MARIA DE SOUZA SILVA – ESPÓLIO E LUZIA DE SOUZA SILVA
CNPJ/CPF DO Executado: 212.725.338-83
Localização do lote: Rua Cel. Alves Seabra, nº 17-6 – Jardim Coral – Bauru/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Da parte ideal relativa a 25% do imóvel, a saber: Um terreno sem benfeitorias, situado no lado par do
quarteirão 17 da rua Cel. Alves Seabra, esquina com a rua 4, quarteirão 1, lado ímpar, correspondente à
parte do lote sob nº 1 da quadra nº 1 do Jardim Coral, nesta cidade, cadastrada na Prefeitura sob nº
4/998/1, com área de 129,47m², medindo 2,00 metros de frente para a referida rua Cel. Alves Seabra; pelo
lado direito, de quem desta via publica olha para o imóvel, mede 4,35 metros e confronta com a referida
rua 4, com a qual faz esquina, e entre estas com uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros
e desenvolvimento de 14,13 metros, pelo lado esquerdo, mede 13,35 metros e divide com o lote nº 2, onde
se localiza o prédio nº 17-16 da rua Cel. Alves Seabra, 11,00 metros na linha dos fundos, dividindo com
parte restante deste lote nº 1, melhor descrito na Matrícula nº 35.871 do 2º Cartório de Registro de
Imóveis de Bauru/SP. No local foi constatado que sobre o terreno foi construído um barracão, com
paredes em alvenaria de tijolos, coberto de telhas, com forro de madeira e um banheiro, tudo com
metragem estimada de 100m² de construção.
Valor do débito: R$ 2.562,56 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)

LOTE 087
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0048514-86.2013.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X ASTRO SOL TRANSPORTES E LOCADORA DE
VEÍCULOS
CNPJ/CPF DO Executado: 03.184.118/0001-05
Localização do lote: Rua do Manifesto, 3037 – Ipiranga – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 veículo automotor tipo ônibus marca Mercedes Benz, modelo O371RS, 1990/1990, placa KNG 1191,
chassi 9BM364287KCO64911, lotação 46 pessoas, cor prata, RENAVAM 315212411. Encontra-se em
regular estado de uso e conservação
Obs.: Constam débitos de DPVAT, Licenciamento e multas, no valor total de R$ 1.716,42.
Obs.: Bem objeto de outras penhoras judiciais.
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Valor do débito: R$ 26.031,60 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

LOTE 088
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0002513-18.2006.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL X SEAGRO ENGENHARIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF do executado: 00.449.437/0001-07
CDA: 80 4 05 116892-10
Localização do lote: Alameda Octávio Pinheiro Brizolla, 7-57 Edifício Florença Residencial, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) Matrícula 76.478, do 1º CRI de Bauru, unidade autônoma, denominada depósito, sob número 11, do
primeiro subsolo do Edifício Florença Residencial, situado na Alameda Octávio Pinheiro Brizolla, 7-57,
Bauru/SP, composto de espaço fechado e coberto, com área privativa de 5,0400 m², área comum de
1,64478 m², área total de 6,6878 m², fração ideal no terreno de 0,5624m², cadastro PMB 002/0254/014, de
propriedade de Seagro Engenharia de Impermeabilização Ltda, em razoável estado de conservação,
avaliado por R$ 10.000,00;
B) Matrícula 76.480, do 1º CRI de Bauru, unidade autônoma, denominada vaga de garagem, sob números
32/33, no segundo subsolo do Edifício Florença Residencial, situado na Alameda Octávio Pinheiro
Brizolla, 7-57, Bauru/SP, composto de espaço aberto e coberto, com área privativa de 25,00 m², área
comum de 8,1737 m², área total de 33,1737 m², fração ideal no terreno de 2,7899 m², de propriedade de
Seagro Engenharia de Impermeabilização Ltda, em razoável estado de conservação, avaliada por R$
30.000,00.
Obs.: Imóvel penhorado em outro processo judicial.
Valor do débito: R$ 60.773,60 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)

LOTE 089
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0027019-83.2013.403.6182
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Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL NAPOLES LTDA
CNPJ/CPF do executado: 61.072.963/0001-95
Localização do lote: Rua Ângelo Di Sarno, 50, Bom Retiro, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 50 toneladas de sucata (aparas) de papéis provenientes de revistas, compactadas em fardos,
comercializadas e pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliada a tonelada em R$ 400,00,
totalizando R$ 20.000,00;
B) 300 toneladas de sucata (aparas) de papel banco, compactadas em fardos, comercializadas e
pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliada a tonelada em R$ 600,00, totalizando R$
180.000,00;
C) 300 toneladas de sucata (aparas) de papelão “ondulado”, compactadas em fardos, comercializadas e
pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliada a tonelada em R$ 500,00, totalizando R$
150.000,00;
D) 75 toneladas de sucata (aparas) de jornal, compactadas em fardos, comercializadas e pertencentes ao
estoque rotativo da executada, avaliada a tonelada em R$ 500,00, totalizando R$ 37.500,00;
E) 200 toneladas de sucata (aparas) de papel “misto”, compactadas em fardos, comercializadas e
pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliada a tonelada em R$ 350,00, totalizando R$
70.000,00.
Valor do débito: R$ 662.180,04 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 457.500,00 (Quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 228.750,00 (Duzentos e vinte e oito mil e setecentos
e cinquenta reais)

LOTE 090
Natureza e nº do processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0023593-86.2011.403.6100
Vara: 26ª Vara Federal Cível de São Paulo
Partes: CEF X ANDALUZ CONFECÇÕES E COM/ LTDA - EPP, JOSE ROBERTO PEDRONI E
ELAINE GILIO PEDRONI
Localização do lote: Rua Vieira de Melo, 864, Vila Albertina, São Paulo/SP (item A) e Rua José Lopes
Machado, Salto do Paranapanema, Campina do Monte Alegre/SP (item B)
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 veículo marca Fiat/modelo Fiorino, combustível flex, cor branca, ano 2009, modelo 2010, placas
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EFX 5512/São Roque, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 22.950,00;
B) 01 terreno, sem benfeitorias, na Rua José Lopes Machado, no distrito do Salto do Paranapanema,
município de Campina do Monte Alegre, comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, conforme
metragens e confrontações da matrícula nº 9.659 do Oficial de Registro de Imóveis de Angatuba/SP,
registro anterior nº 9.658, Contribuinte nº 01.04.011.0049.001; neste imóvel existe edificada uma casa de
alvenaria de boa qualidade, com área de lazer com churrasqueira e piscina, formando assim um rancho de
veraneio, em boas condições de conservação e manutenção, avaliado em R$ 200.000,00.
Valor de avaliação: R$ 222.950,00 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 131.475,00 (cento e trinta e um mil quatrocentos e
setenta e cinco reais)

LOTE 091
Natureza e nº do Processo: Cumprimento de Sentença nº 0020403-44.2003.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INMETRO X ROMMEL & HALPE LTDA
Localização do lote: Rua Agostinho Gomes, 1537, Ipiranga, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
06 sapatilhas para “ballet” marca Capézio, cor rosa, diversos tamanhos, referência 002K, novas,
pertencentes ao estoque rotativo, avaliada cada uma em R$ 14,90.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 89,40 (oitenta e nove reais e quarenta centavos)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e setenta centavos)

LOTE 092
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002024-17.2012.403.6125 e apenso
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: FAZENDA NACIONAL X ELETROMAX – ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF
DO Executado: 12.408.629/0001-54
CDA: 80 2 12 013345-57 e outras

69 de 147

14/10/2015 12:02

:: SEI / TRF3 - 1394714 - Edital ::

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

Localização do lote: Rua Maurício Biondo Neto, 460 – Cohab – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 aparelho de telefone-fax marca Panasonic modelo KXFT71, avaliado em R$ 90,00;
B) 01 impressora marca Epson, modelo FX870, avaliada em R$ 160,00;
C) 01 impressora marca HP, modelo 1120, avaliada em R$ 120,00;
D) 04 monitores, um antigo marca LG avaliado em R$ 30,00 e três tipo Slim marca LG, Samsung e AOC,
avaliado em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 330,00;
E) 03 cadeiras giratórias, avaliada em R$ 60,00 cada, totalizando R$ 180,00;
F) 05 cadeiras de pés fixos, avaliada em R$ 30,00 cada, totalizando R$ 150,00;
G) 02 mesas de escritório, tipo escrivaninha, avaliada em R$ 120,00 cada, totalizando R$ 240,00;
H) 03 mesas de escritório em forma L, avaliadas em R$ 140,00 cada, totalizando R$ 420,00.
Valor do débito: R$ 85.830,16 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais).

LOTE 093
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0020630-34.2003.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X J C A SOM, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 54.418.025/0001-39
CDA: 80 6 02 074756-09
Localização do lote: Rua dos Trilhos, 2193, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
21 peças de módulo de ignição original, marca Ford, referência nº F5TF-12A650-BUB-YES1, para
veículos tipo pick-up, modelos F1000 a F4000, novas, do estoque rotativo da empresa executada, avaliada
cada uma em R$ 980,00.
Valor do débito: R$ 21.923,31 em 07/2015
Valor de avaliação: R$ 20.580,00 (vinte mil quinhentos e oitenta reais)
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 10.290,00 (dez mil duzentos e noventa reais)

LOTE 094
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0008459-11.2010.403.6114 e apenso
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X KATIA FUCINELLI EPP
CNPJ/CPF do Executado: 05.520.017/0001-93
CDA: 80 4 10 062926-59 e outra
Localização do lote: Rua Kara, 438 – Centro – São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 150 Maiôs de Lycra, de cores variadas, no tamanho M, pertencentes ao estoque rotativo da empresa,
avaliada em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 15.000,00;
B) 150 Maiôs de Lycra, de cores variadas, no tamanho G, pertencentes ao estoque rotativo da empresa,
avaliada a peça em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 15.000,00;
C) 100 Maiôs de Lycra, de cores variadas, no tamanho GG, pertencentes ao estoque rotativo da empresa,
avaliada cada peça em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 10.000,00;
D) 150 Sunquínis de Lycra, de cores variadas, no tamanho M, pertencentes ao estoque rotativo da
empresa, avaliados em R$ 95,00 cada, totalizando R$ 14.250,00;
E) 150 Sunquínis de Lycra, de cores variadas no tamanho G, pertencentes ao estoque rotativo da
executada, avaliado em R$ 95,00 cada, totalizando R$ 14.250,00;
F) 100 Sunquínis de Lycra, cores variadas, no tamanho GG, pertencentes ao estoque rotativo da empresa,
avaliada em R$ 95,00 cada, totalizando R$ 9.500,00;
G) 150 Biquínis de Lycra, de cores variadas, no tamanho P, pertencentes ao estoque rotativo, avaliadas em
R$ 100,00 cada, totalizando R$ 15.000,00;
H) 150 Biquínis de Lycra, de cores variadas, no tamanho M, pertencentes ao estoque rotativo da empresa,
avaliada em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 15.000,00;
I) 100 Biquínis de Lycra, de cores variadas, no tamanho G, pertencentes ao estoque rotativo da empresa,
avaliada em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 10.000,00;
J) 100 Sungas de Lycra, de cores variadas, no tamanho M, pertencentes ao estoque rotativo da empresa,
avaliada em R$ 65,00 cada, totalizando R$ 6.500,00.
K) 600 unidades de Sunquínis com bojo, de diversas cores e estampas, os bens são novos e de fabricação
da própria empresa executada a qual se comprometeu a substituí-los em caso de descontinuidade do
produto, avaliada em R$ 135,00 cada, totalizando R$ 81.000,00.
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Valor do Débito: R$ 208.318,41 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 205.500,00 (duzentos e cinto mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 102.750,00 (cento e dois mil setecentos e cinquenta
reais).

LOTE 095
Natureza e n° do processo: Carta Precatória nº 0053656-37.2014.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X DANTAS IRRIGAÇÃO DO NORDESTE S/A, MANOEL DANTAS,
NEY DANTAS, TEREZA DANTAS DE MELO, LÉA DANTAS HIGUCHI E MARIA IZABEL DE
MAGALHÃES DANTAS
Localização do lote: Rua Nanuque, 394, apto. 61, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) Um imóvel matriculado sob nº 32280 do 10º CRI de São Paulo/SP, constituído do apartamento 61 do
6º andar do Edifício A. J. S., situado na Rua Nanuque, 394, com área útil de 85,77m², nº de Contribuinte
na P. M. de São Paulo 080093002228, avaliado em R$ 520.000,00;
B) Um imóvel matriculado sob nº 32281 do 10º CRI de São Paulo/SP, constituído do Box nº 33,
localizado no subsolo e andar térreo do Edifício A. J. S., situado na Rua Nanuque, 394, com área útil de
13,20m², nº de Contribuinte 08009303100, avaliado em R$ 35.000,00.
Valor de avaliação: R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais)

LOTE 096
Natureza e nº do Processo: Carta Precatória nº 0001890-72.2012.403.6130
Vara: 2ª Vara Federal de Osasco
Partes: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM X COBRASMA S/A
Localização do lote: Rua Professor Luis Eulalio de Bueno Vidigal, 131, Centro, Osasco/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 estufa para machos e moldes, patrimônio nº 002-00310, centro de custo nº 0032-27421, avaliada em
R$ 42.600,00.
Valor de avaliação: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais)
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais)

LOTE 097
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004527-76.2010.403.6126
Vara: 1ª Vara Federal de Santo André
Partes: FAZENDA NACIONAL X ON SITE WORKING COM SERV ESPEC DE MANUTENÇÃO
LTDA ME, JUAREZ BARROS DE SOUZA FILHO E SOLANGE DOS SANTOS.
CNPJ/CPF do Executado: 00.747.719/0001-90
CDA: 80 6 10 037136-15
Localização do lote: Rua Vinte A, 05 – Centreville – Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Camioneta Ford/F1000 4.9I SC XLT, ano 1997/1998, cor azul, placa CMR 1652, RENAVAM
698.904.265, movida a gasolina/GNV, estado geral de conservação e de funcionamento regular, avaliada
em R$ 24.000,00;
Obs.: Constam débitos relativos a IPVA 2015, DPVAT 2014/2015 e Licenciamento 2014, totalizando R$
1.400,11. Pesquisa realizada no site da Secretaria da Fazenda/SP em 06/04/2015.
B) 01 Automóvel Audi A3 1.8, ano 1998/1997, cor azul, placa CPH 7713, RENAVAM 704.124.521,
movido à gasolina, estado geral de conservação regular, com defeito no câmbio que o impede de circular,
mas, porém, segundo o executado, o funcionamento do motor e dos demais componentes é regular,
avaliado em R$ 13.000,00.
Obs.: Constam débitos relativos a IPVA 2015, DPVAT 2014/2015 e Licenciamento 2015, totalizando R$
988,77. Pesquisa realizada no site da Secretaria da Fazenda/SP em 06/04/2015.
Valor do débito: 63.869,90 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais).

LOTE 098
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001524-23.2013.403.6122 e apenso.
Vara: 1ª Vara Federal de Tupã
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X J A FERNANDES CEREAIS LTDA - EPP
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CNPJ/CPF do Executado: 47.595.202/0001-97
Localização do lote: Rua Mandaguaris, 1649 - Tupã/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 balança eletrônica, modelo AS-2000, capacidade de 02kg, em regular estado de conservação e em
uso, avaliada em R$ 200,00;
B) 01 picador de carne, utilizado na moagem de amendoim para testes laboratoriais, modelo
CAF-Stander, com motor elétrico, em regular estado de conservação e em uso, avaliado em R$ 1.000,00;
C) 01 germinador de sementes de amendoim marca Ferraz, modelo GF-535, em regular estado de
conservação, com pontos de ferrugem e fora de uso, avaliado em R$ 1.000,00;
D) 01 furadeira de bancada marca Helmo, nº 02542-A, em bom estado de conservação e em uso, avaliada
em R$ 700,00;
E) 01 selecionadora eletrônica, Brasil-Delta, modelo DSB2002, cor bege, aparentemente, em bom estado
de conservação, embora desativada, avaliada em R$ 6.000,00;
F) 02 selecionadoras eletrônicas marca Xeltron, modelo 30RPM, aparentemente em bom estado, embora
desativadas, avaliada em R$ 7.000,00 cada, totalizando R$ 14.000,00;
G) 01 conjunto de filtro para pó, tipo cortina d’água, com dois tanques, caixa, torre de aspersão e bomba
elétrica de 10HP, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 25.000,00;
H) 01 mesa gravimétrica para separação de grãos, marca Pinhalense, modelo MVF2E, com 03 turbinas e
motor elétrico de 7,5 HP, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 6.000,00;
I) 01 elevador metálico anexo à mesa gravimétrica, com canecas de 04 polegadas, 5,40 metros de altura,
motor de 01 HP, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 3.500,00;
J) 01 classificador de amendoim marca Graciano, tamanho 3,00m X 0,50m, com 03 peneiras e motor
elétrico de 02 HP, em regular estado de conservação, parte da frente cortada, avaliado em R$ 2.500,00;
K) 01 balança industrial, marca Coima, com capacidade para 40.000kg, plataforma de madeira, instalada
em fosso de concreto de 4,00 X 12,00 metros, em bom estado de conservação, avaliada em R$ 17.000,00;
L) 01 silo metálico duplo para catação eletrônica, com capacidade para 15.000kg, em bom estado de
conservação, avaliado em R$ 12.000,00;
M) 01 elevador metálico, do tipo tubular, do 2º estágio do descascador de amendoim, com 10 polegadas
de diâmetro e 5,50 metros de altura, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 3.800,00;
N) 01 elevador metálico, do tipo tubular, do 3º estágio do descascador de amendoim, com 08 polegadas
de diâmetro e 5,50 metros de altura, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 2.800,00;
O) 01 transportador para amendoim com casca, estrutura metálica, correia com obstáculos, 15,00 metros
de comprimento, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 3.000,00;
P) 01 silo metálico para armazenagem de amendoim com casca, tamanho 7,00 X 7,60 metros, capacidade
para 3.000 sacas, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 10.000,00;
Q) 01 transportador da mesa densimétrica 1, estrutura metálica, com obstáculos de 4,00 metros de
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comprimento, avaliado em R$ 2.000,00
R) 01 moinho marca tigre, modelo CE31, com equipamento de contenção de pó, do tipo sistema com
filtro de manga, desativado, avaliado em R$ 1.000,00;
S) 01 compressor de ar marca Schulz, modelo MSV-40/350, com motor trifásico de 7,5 HP, em bom
estado de conservação, avaliado em R$ 1.500,00;
T) 01 transportador para alimentação do classificador, em estrutura metálica, correia com obstáculo, com
7,00 metros de comprimento, em bom estado de conservação, desativado, avaliado em R$ 800,00;
U) 06 esteiras para catação de amendoim em casca, em madeira, com correias de catação e coleta de
escolhas com transmissões individuais, em regular estado de conservação e em funcionamento, medindo
2,80m X 0,60m, avaliada em R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 6.000,00;
V) 01 elevador de canecas para amendoim, em estrutura metálica do tipo tubular, com 7,00 metros de
altura, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 2.500,00;
W) 01 conjunto de pré-limpeza para amendoim com casca, marca Graciano, com motor elétrico de 7,5
HP, capacidade de 7.000 Kg/hora, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 10.000,00;
X) 01 máquina do tipo mesa densimétrica (ou gravimétrica), marca CASP, com 07 turbinas, desativada e
desmontada, avaliada em R$ 1.000,00;
Y) 01 máquina do tipo densimétrica, CASP, 7 turbinas, em bom estado e em funcionamento, avaliada em
R$ 7.000,00;
Z) 01 TAPI (transportador aéreo de produtos irregulares) de amendoim em casca, em estrutura metálica,
com 8,00 metros de comprimento, equipado om motor elétrico, em regular estado de conservação,
avaliado em R$ 3.000,00;
A1) 01 elevador de grãos, duplo, de canecas, cor verde, em estrutura metálica, com 6,00 metros de
altura, equipado com motor elétrico, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 3.500,00;
B1) 01 TAPI (transportador aéreo de produtos irregulares) de amendoim em casca, em estrutura metálica,
com correias, com 4,50 metros de comprimento, tendo sido reformado sob outro formato, avaliado em R$
400,00;
C1) 01 elevador de grãos, duplo, correia com canecas, em estrutura metálica, com 8,20 metros de altura,
equipado com motor elétrico, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 4.000,00;
D1) 01 conjunto do tipo TRIERT, separador de “coquinhos”, em estrutura metálica, com dois balões,
aparentemente em regular, embora desativado, avaliado m R$ 1.500,00;
E1) 01 silo metálico para armazenagem de grãos, com capacidade para 10.000 kg, em estrutura metálica
de aproximadamente 5,00 metros de altura, avaliado em R$ 9.000,00;
F1) 01 elevador para grãos, com motor de 02 HP, redutor de velocidade de 1:31, correntes com canecas,
em estrutura metálica de 8,20 metros de altura, desmontando e desativado, avaliado em R$ 700,00;
G1) 01 silo metálico para grãos, com 6,20 metros de altura, com capacidade para 7.000 kg, em regular
estado de conservação, avaliado em R$ 4.000,00;
H1) 01 classificador de amendoim, marca Graciano, modelo PTE, série 2012, com 09 peneiras de 4,00
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metros X 1,00 metro, com frente de ensaque metálico, em regular estado de conservação, avaliado em R$
5.000,00;
I1) 01 máquina selecionadora para amendoim, tipo mesa de gravidade (ou densimétrica) marca GEDEV,
modelo S-75, malha 12, com motor elétrico, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 2.500,00;
J1) 01 conjunto de três descascadores de amendoim marca Graciano, modelo DAG-2, com classificador
de 4,00 X 1,00 metro acoplado em baixo do conjunto, em bom estado de conservação, avaliado em R$
20.000,00;
K1) 01 moinho para casca de amendoim marca New Japan, modelo 10-78, com motor elétrico de 03 HP,
desativado, avaliado em R$ 1.000,00;
L1) 01 conjunto para separar amendoim partido, modelo “balão”, em estrutura metálica, com cilindro e
caixa e redução, com motor, em regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$
2.000,00;
M1) 01 carreta para secador de amendoim em casca, sem identificação aparente, com 02 eixos, em regular
estado de conservação, avaliada em R$ 3.000,00;
N1) 01 elevador para amendoim com casca ou descascado, em estrutura metálica, correia de 08
polegadas, com motor elétrico de 1,5 HP, avaliado em R$ 2.000,00;
O1) 02 turbinas de aspiração de partículas leves dos catadores de pedras “1” e “2”, em regular estado de
conservação, avaliada em R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 2.000,00;
P1) 01 transportador aéreo de amendoim descascado, em estrutura metálica, sem identificação aparente,
correia plana com obstáculos, com motor elétrico, tamanho de 10,00 metros de comprimento X 0,25
metros de largura, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 3.000,00;
Q1) 01 elevador para amendoim descascado, em estrutura metálica, sem identificação aparente, com 5,20
metros de altura, correia de 05 polegadas, com canecas, com motor elétrico de 1,0 HP, em regular estado
de conservação, avaliado em R$ 3.500,00;
R1) 01 elevador para amendoim descascado, em estrutura metálica, sem identificação aparente, com
correias de 06 polegadas, com canecas, com motor elétrico de 1,5 HP, em regular estado de conservação,
avaliado em R$ 4.000,00;
S1) Silo metálico das selecionadoras eletrônicas “5” e “6”, com capacidade para armazenar 4.000 kg, em
regular estado de conservação, avaliado em R$ 3.000,00;
T1) Ciclone para decantação de impurezas pesadas e contenção de pó, marca Semecat, em regular estado
de conservação, avaliado em R$ 2.000,00;
U1) 01 elevador para amendoim descascado, em estrutura metálica, sem identificação aparente, com 8,80
metros de comprimento, correia de 08 polegadas, com canecas, motor elétrico de 1,5 HP, regular estado
de conservação, avaliado em R$ 5.000,00.
Obs.: Bens objetos de outras penhoras judiciais.
Valor do débito: R$ 797.964,00 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 224.400,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais).
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 112.200,00 (cento e doze mil e duzentos reais).

LOTE 099
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002541-09.1999.403.6115
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: INSS/FAZENDA X COM/ DE CALÇADOS DI SALVO & PALLONE LTDA, JEFERSON
LUCIANO PALLONE E CLAUDIO DI SALVO
CNPJ/CPF do Executado: 43.184.621/0001-85
Localização do lote: Sítio São José – São Carlos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A fração ideal correspondente a 1/6 de um imóvel rural, denominado Sítio São José, situado no município
de São Carlos/SP, com área de 15,00 alqueires, ou seja, 36,30 hectares, contendo uma casa para sede, duas
casas para colonos. Registrado no CRI de São Carlos sob matrícula 1859. INCRA nº 618.160.011.347-6.
Obs. 1: Conforme Av.13:M.1.859, O imóvel é beneficiado por uma servidão de caminho, servindo-se de
um carreador da Faz. Cachoeira, que é caminho de uso próprio, lateral a uma corrente d’água.
Obs. 2: Consta hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A que cedeu os direitos à União Federal.
Obs. 3: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais.
Valor do Débito: R$ 5.632,70 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 155.000,00 (Cento e cinquenta e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais).

LOTE 100
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0005778-20.2009.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL X DINÂMICA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 05.232.229/0001-75
CDA: FGSP200805856 e outra
Localização do lote: Rua Padre Lopes, 444 – Apto. 114 – Piracicaba/SP e Av. Cristovão Colombo, 949 –
Piracicaba/SP.
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Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
01 automóvel VW/Gol Special, placa DCG 7147, chassi 9BWCA05Y52T086633, gasolina, ano de
fabricação 2002, modelo 2002, RENAVAM 773812717.
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 30/04/2015, constam débitos de IPVA,
DPVAT, Licenciamento e Multa no valor total de R$ 1.066,94.
Obs.: Conforme extrato do Detran, de 19/03/2015, consta restrição judicial Renajud.
Valor do débito: FGTS NÃO PARCELA
Valor de avaliação: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

LOTE 101
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002780-55.2009.403.6117
Vara: 1ª Vara Federal de Jaú
Partes: CEF X SANTA ROSA TRANSPORTE E SERVIÇO AGRICOLA LTDA ME, ANTONIO
EDUARDO LISTA E DOMINGOS LISTA SOBRINHO.
CDA: FGSP200903171
Localização do lote: Rua Municipal, 630 – Mineiros do Tietê/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Semirreboque marca Randon, carroceria aberta, ano 1977, com dois eixos e oito pneus, placas BWJ
5054, em utilização (trabalhando), em bom estado de conservação e funcionamento.
Valor de avaliação: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta).

LOTE 102
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003286-44.2012.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: FAZENDA NACIONAL X FURGOES MARILIA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME
CNPJ/CPF do Executado: 02.273.044/0001-10
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CDA: 80 4 12 020836-25 e outra
Localização do lote: Rua Francisca Nogueira, 247 – Marilia/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 veículo Honda CG/TITAN 150 ES, placa DGR 6581, cor azul Royal, chassi 9C2KC08504R804034,
RENAVAM 833.004.174, ano 2004, modelo 2004, em regular estado de conservação. Segundo
informações do representante legal, só precisa trocar a bateria, pois está parada há mais de um ano; pneu
traseiro em bom estado e dianteiro em péssimo estado.
Obs. 1: Consta alienação fiduciária do veículo. Pesquisa realizada no site do DENATRAN.
Obs. 2: Constam débitos relativos a IPVA 2013/2014/2015, DPVAT 2014/2015 e Licenciamento 2015,
totalizando R$ 926,69. Pesquisa realizada no site da Secretaria da Fazenda/SP em 06/04/2015.
Obs. 3: De acordo com a certidão da Oficiala de Justiça, de 26/03/2015, o despachante do veículo
informou que referida moto possui dívidas no montante de R$ 2.218,87. Além disso, o representante legal
da executada disse que não pagou completamente o financiamento da moto.
Valor do débito: R$ 22.193,93 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 3.351,00 (três mil trezentos e cinquenta e um reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.675,50 (um mil seiscentos e setenta e cinco reais e
cinquenta centavos).

LOTE 103
Natureza e nº do Processo: Cumprimento de Sentença nº 0800755-57.1995.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: FAZENDA NACIONAL X OSWALDO FAGANELLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA
Localização do lote: Fazenda Baguassu, Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) Uma área de terras com 8.875,00 metros quadrados, mais ou menos, sem benfeitorias, na Fazenda
Baguassu, nesta comarca de Araçatuba-SP, confrontando numa face com João Martinez Marin, onde
mede 57,57 m; noutra face com o Jardim TV, onde mede 128,00 m; outra face com Aurélia Lourenço
Castro, onde mede 122,00 m e em outra face com Elói Lourenço e Pedro Lourenço, onde mede 84,50 m,
objeto de matrícula no C.R.I. local, sob n° 16.740, avaliado em R$ 798.750,00.
Obs.: Imóvel objeto de penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.
B) Uma área de terras com 8.735,00 metros quadrados, mais ou menos, sem benfeitorias, na Fazenda
Baguassu, nesta comarca de Araçatuba-SP, medindo 57,00 metros na face que divide com João Martinez
Marin, 122,00 metros na face que divide com Adélia Lourenço Oriel, 125,30 metros na face que divide
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com Dolores Lourenço Vieira; 84,30 metros na face que divide com Pedro Lourenço e outros, objeto de
matrícula no C.R.I. local, sob n° 16.741, avaliado em R$ 786.150,00.
Obs.: Imóvel objeto de penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 1.584.900,00 (Um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil e novecentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 950.940,00 (Novecentos e cinquenta mil novecentos
e quarenta reais)

LOTE 104
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0015835-96.2014.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X ORIGINAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ/CPF DO Executado: 09.121.704/0001-97
CDA: 80 6 13 071446-10 e outras
Localização do lote: Rua Malmequer do Campo, 1111/1113 – Parque do Carmo – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 máquina de envase de oito bicos, construída a pedido do executado, em bom estado de conservação,
volume de envase 01 litro. Desligada, porém, o executado afirmou funcionar. Montada pelo executado há
aproximadamente seis anos. Semiautomática, motor trifásico, elétrica.
Obs.: Há embargos à execução (proc. de nº 0032195-09.2014.403.6182)
Valor do débito: R$ 70.016,73 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

LOTE 105
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0003432-65.2010.403.6108
Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
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Partes: FAZENDA NACIONAL X BRUNA NEOMAR FRANCO PEDRO – ME, BRUNA NEOMAR
FRANCO PEDRO.
CNPJ/CPF do executado: 08.930.767/0001-21
CDA: FGSP201000697 e outras
Localização do lote: Rua Rosevaldo Abreu Ribeiro, 1-23, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
08 Freezer horizontal, tipo expositor, avaliado cada um em R$ 550,00.
Valor do débito: FGTS NÃO PARCELA
Valor de avaliação: R$ 4.400.000 (Quatro mil e quatrocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)

LOTE 106
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0021051-09.2012.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X UNIDISEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEÇAS
L
CNPJ/CPF do executado: 45.445.269/0001-10
Localização do lote: Rua João Serrano, nº 134, Bairro do Limão, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Torno mecânico, marca Romi, cores azul/bege, modelo Tormax 20, nº de série 002-076550-301,
com barramento 500 mm, avaliado em R$ 17.000,00;
B) 01 Torno mecânico, marca Nardini, nº 012015018, modelo Mascote – MS 1432-E, com barramento
800 mm, avaliado em R$ 16.000,00;
C) 01 Torno computadorizado, marca Romi, modelo Centur 30 RV, nº de série 002-081013-325, data de
26/11/96, cores bege e azul, avaliado em R$ 55.000,00;
D) 01 Serra de fita, modelo M300, marca Ronemax, avaliada em R$ 4.000,00;
E) 01 Fresa, marca Natal, modelo Fuza 40, data de 11/92, nº de série 00064, cor verde, avaliada em R$
14.000,00;
F) 01 Fresa marca Rocco, modelo FFR 40, cor cinza, nº 9741, série M, avaliada em R$ 13.000,00;
G) 01 Furadeira de bancada, marca Bambozzi, modelo B/B = 01, avaliada em R$ 1.000,00;
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H) 01 Furadeira de bancada, marca Schulz, modelo FSB, cor vermelha, avaliada em R$ 1.000,00;
I) 01 Retifica placa, tipo 802038, série 85-19059, 3 fases, 60 HZ, 4CV, 3400 RPM, cor verde, Marca
Asten, avaliada em R$ 5.000,00;
Valor do débito: R$ 118.838,14 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais)

LOTE 107
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0004190-20.2005.403.6108 e apensos
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL X CENTRO DE FORMAÇAO E RECICLAGEM PROFISSIONAL DE
VIGILAN
CNPJ/CPF do executado: 01.645.546/0001-62
CDA: 80 2 04 064348-14 e outras
Localização do lote: Fazenda Cachoerinha, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 16,44% do imóvel - matrícula n° 65.261 do 1° CRI de Bauru/SP, a seguir
relacionado: uma gleba de terras situada em parte da Fazenda Cachoerinha, com a área de 21.541,73m²,
com a seguinte descrição: GLEBA "B" delimitado por um polígono irregular cuja descrição inicia no
marco 5 da descrição geral do imóvel; marco 5 está cravado junto a antiga estrada Bauru - Duartina; daí
segue por esta estrada com o rumo de 75º 23' 27" SE com a distância de 99,96m até o marco I; daí segue
confrontando com a Servidão de Passagem Perpétua com o rumo 29°59'26" SE com a distância de
270,89m até o marco G; daí segue confrontando com a GLEBA "D" com o rumo de 62° 46' 46" SW com
a distância de 70,58m até o marco F; daí segue confrontando com a propriedade de Mario Correa dos
Santos com o rumo de 30° 06' 21" NW com a distância de 337,66m até o marco 5. Parte ideal avaliada em
R$ 21.000,00.
Obs. 1: Conforme Av. 1/65.261,o acesso ao imóvel é feito através de servidão de passagem;
Obs. 2: Imóvel penhorado em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 325.815,69 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais)
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LOTE 108
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0032231-85.2013.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X SCAFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - E
CNPJ/CPF do executado: 05.704.130/0001-29
CDA: 80 4 13 004508-35
Localização do lote: Avenida Braz Leme, 139, Casa Verde, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 200 peças de painel vertical de 2m de altura, fabricadas em tubos galvanizados de 48mm de diâmetro
por 3mm de espessura, avaliada cada peça em R$ 450,00, totalizando R$ 90.000,00;
B) 100 peças de guarda corpo em tubos galvanizados de 33mm de diâmetro, 3mm de espessura, por 3m
de comprimento, avaliada cada peça em R$ 280,00, totalizando R$ 28.000,00;
C) 100 peças de travas de ligação em tubos galvanizados de 42mm de diâmetro, 3mm de espessura, por
3m de comprimento, avaliada cada peça em R$ 140,00, totalizando R$ 14.000,00;
D) 65 peças de piso metálico antiderrapante em chapas de 3mm de espessura, por 3m de comprimento,
em aço galvanizado, avaliada cada peça em R$ 350,00, totalizando R$ 22.750,00.
Obs.: As peças são utilizadas em andaime fachadeiro tipo Rhor.
Valor do débito: R$ 152.982,39 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 154.750,00 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 77.375,00 (setenta e sete mil trezentos e setenta e
cinco reais)

LOTE 109
Natureza e nº do Processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0002381-19.2005.403.6100
Vara: 26ª Vara Federal Cível de São Paulo
Partes: BNDES X WAGNALDO JACO DE ARAUJO, ANTONIO MARCIO NEVES, ADRIANA
MADIA BIASI
Localização do lote: Av. Palmares, 1132 - Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
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Parte ideal de 75% de um imóvel de matrícula 47.443, situado à Av. Palmares, 1132 (Antigo 1084), Santo
André/SP, pertencente a Wagnaldo Jacó de Araújo. Imóvel melhor descrito na matrícula 47.443 do 1º
Cartório de Registro de Imóveis de Santo André. Encontra-se em regular estado de conservação.
Classificação Fiscal sob. nº 17.175.028.
Obs. 1: Conforme Av. 11, foi construído o prédio nº 1084 da Av. Palmares, com uma área total de 341m².
Obs. 2: Bem penhorado em outro processo judicial.
Valor de avaliação: R$ 487.500,00 (Quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 292.500,00 (Duzentos e noventa e dois mil e
quinhentos reais)

LOTE 110
Natureza e nº do Processo: Cumprimento de Sentença nº 0036092-21.2009.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X SCAC FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA
Localização do lote: Av. Engenheiro Billings, 2403, Jaguaré, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
36 metros lineares de estacas de concreto armado centrifugado, diâmetro 0,50cm, pertencente ao estoque
rotativo da executada, avaliado o metro em R$ 249,70.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 8.989,20 (oito mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 4.494,60 (quatro mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e sessenta centavos)

LOTE 111
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000305-97.2012.403.6125
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: FAZENDA NACIONAL X RC.TECH MONTAGENS ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 05.879.843/0001-23
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CDA: 80 6 11 092495-99
Localização do lote: Rua José Justino de Carvalho, 1.165 – Jardim Matilde – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 máquina tipo prensa/dobradeira hidráulica para barramento, marca Press Mat., em bom estado de
conservação e funcionamento, avaliada em R$ 24.000,00;
B) 01 máquina dobradeira de chapa, mecânica, cor azul, em bom estado, avaliada em R$ 2.500,00;
C) 01 esmeril pequeno marca Qualiforte, em bom estado, avaliado em R$ 100,00;
D) 01 furadeira de coluna marca Motomil, modelo FB160, cor azul, em bom estado com motor, avaliada
em R$ 2.000,00;
E) 01 conjunto de solda mig marca Merkle Balmer MB250LK, com cilindro de gás, em bom estado,
avaliado em R$ 4.000,00;
F) 01 compressor de ar, com motor marca Kohlbach, 56h ME 2207, cor azul, em bom estado, avaliado em
R$ 4.000,00;
G) 02 máquinas tipo rosqueadeiras de tubo, tamanho médio, sem marca aparente, ambas da cor amarela e
em bom estado, avaliada em R$ 3.500,00 cada, totalizando R$ 7.000,00;
H) 01 máquina tipo rosqueadeira de tubo, tamanho pequeno, sem marca aparente, de cor amarela, em bom
estado, avaliada em R$ 3.000,00;
I) 01 macaco hidráulico, cor azul, sem marca aparente, em regular estado, avaliado em R$ 1.000,00;
J) 01 furadeira de bancada, marca Eberle & Chulz, cor azul, com motor, em bom estado, avaliada em R$
2.000,00;
K) 01 serra elétrica, de bancada, marca Maxicort Plus, com motor e bancada metálica, em bom estado,
avaliado em R$ 900,00 o conjunto;
L) 04 dobradeiras/curvadoras de tubo hidráulicas, todas na cor azul, sem marca aparente e em regular
estado de conservação, avaliada em R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 8.000,00;
M) 01 veículo tipo reboque, marca Reb/Free Hobby FH1, placa DQM 3624, RENAVAM 00142827460,
chassi 941CG05119C000049, ano 2009, modelo 2009, em regular estado, avaliado em R$ 2.000,00;
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 22/04/2015, consta débito de licenciamento,
no valor de R$ 72,25.
Valor do débito: R$ 210.070,63 em 02/2015
Valor de avaliação: R$ 60.500,00 (Sessenta mil e quinhentos reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais).
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LOTE 112
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0014612-45.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X LUIZ CARLOS PEREIRA
CNPJ/CPF DO Executado: 011.683.538-90
CDA: 80 1 12 026515-91
Localização do lote: Rua João Gomes Pereira, 1031 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 veículo marca Renault 19 RT ano/modelo 1994, cor azul, placas DOM-9898, chassi nº
8A1453SZZRS000702, em mau estado de conservação e com licenciamento atrasado, avaliado em R$
6.000,00.
Valor do débito: R$ 45.568,02 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 3.000,00 (três mil reais).

LOTE 113
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 1507095-81.1997.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: INSS/FAZENDA X ADRIZYL RESINAS SINTETICAS S/A
CNPJ/CPF do Executado: 59.105.650/0002-25
Localização do lote: Estrada Bom Jardim, 251 – Bairro Aparecidinha – Sorocaba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Aparelho para aquecimento, diluição e reação de produtos químicos, com diâmetro 2.100mm x
2.170mm, em aço inox, capacidade de 8.000 metros com sistema motriz incorporado de 15 cv., serpentina
externa para aquecimento, eixo com âncora e quebra espuma válvulas esféricas, em aço inox 316 de 2º e
3º e tanque recebedor e 01 Conjunto condensador completo em aço inox, montado em estrutura metálica e
tanque recebedor, que se encontram em estado regular de conservação, avaliados em R$ 52.000,00.
B) 01 Tanque de diluição com capacidade para 22.000 litros em aço carbono, com serpentina de
aquecimento externa, condensador com 35m² de área de troca, de tubo de inox, em conjunto moto redutor
de 7,5 cv, que se encontra em regular estado de conservação, avaliado em R$ 12.000,00.
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Valor do Débito: R$ 1.133.993,30 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais).

LOTE 114
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0005553-07.2013.403.6126
Vara: 1ª Vara Federal de Santo André
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X METAL-MAXI INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E
AR
CNPJ/CPF do executado: 07.887.836/0001-07
Localização do lote: Rua Independência, 677 – Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Máquina para confecção de molas marca Durre, mod. DT-25, ano de fabricação 2006, HP: 300, RPM:
1725, completa com alimentador e ferramenta, cor cinza, em perfeito estado.
Valor do débito: R$ 305.711,64 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).

LOTE 115
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000860-55.2014.403.6122
Vara: 1ª Vara Federal de Tupã
Partes: FAZENDA NACIONAL X PLACAR – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
LTDA ME
CNPJ/CPF do Executado: 04.896.285/0001-41
CDA: 80 4 12 063020-03 e outra
Localização do lote: Rua Estados Unidos, 2100 – Tupã/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 prensa hidráulica, marca FACO, de 04 colunas, potência de pressão 400 toneladas, com motor de 15
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KVA, trifásico, em bom estado e em funcionamento.
Valor do débito: R$ 28.897,12 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

LOTE 116
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000635-81.1999.403.6115
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: INSS/FAZENDA X INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PEREZ
LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 50.405.398/0002-03
Localização do lote: Rua Themístocles Mastrofrancisco, lote 07, quadra H – Vila São José – São
Carlos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 34,86% remanescente à executada Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Perez Ltda., do imóvel a seguir transcrito: Um prédio (galpão industrial) e respectivo terreno
(Lote nº 07 da Quadra H, da Vila São José), com 15,00 metros de frente, por 50,00 metros da frente aos
fundos, de forma retangular e área de 750,00 m², confrontando do lado direito de quem do imóvel olha
para a rua, com os lotes 1, 2 e 3; do lado esquerdo com o lote nº 09 e, nos fundos com o lote nº 08, todos
da mesma quadra, sendo o prédio com 150,00 m² de área construída. De conformidade com os dados
cadastrais da Prefeitura Municipal local, referido imóvel possui 453,30 m² de área construída. Matrícula
nº 3.879 do CRI de São Carlos. Cadastro nºs 15 060 013 001-8 e 15 060 012 002-5.
Obs.: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais.
Valor do Débito: R$ 12.443,17 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 132.468,00 (Cento e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 79.480,80 (Setenta e nove mil quatrocentos e
oitenta reais e oitenta centavos).

LOTE 117
Natureza e n° do Processo: Execução Fiscal nº 0530676-98.1998.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
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Partes: INSS X EMPRESA BRASILEIRA DE CERALIS LTDA., FABIO COELHO NETO E RUBEN
GAS
CNPJ/CPF do executado: 54.592.167/0001-18
Localização do lote: Rua Paula Ney, 425, apto. 44, Aclimação, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Automóvel marca GM, modelo Celta Spirit, ano de fabricação 2005, ano modelo 2006, placas DRO
7930, RENAVAM 868919500, 4 portas, cor predominante preta, câmbio manual, rodas de ferro, sem
emblemas da GM, na parte frontal, pintura descascada, em vários pontos, em mau estado de conservação
e com motor ruim, segundo informação do Sr. Lourenço Colello, o qual também afirmou que o veículo é
básico (sem acessórios), chegou guinchado até o referido endereço (logo depois que foi penhorado) e não
foi utilizado até a presente data.
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 29/09/2015, constam débitos de IPVA, DPVAT,
licenciamento e multas, no valor total de R$ 2.107,19. Existem débitos inscritos em dívida ativa.
Valor do débito: R$ 131.705,60 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 11.000,00 (Onze mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)

LOTE 118
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 1105807-81.1997.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL X JAT – MEC JATEAMENTO E MECÂNICA LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 67.106.021/0001-67
CDA: 80 2 97 009325-79
Localização do lote: Rod. SP 135, Km 19 – Dois Córregos – Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
A) 01 corpo de caldeira geradora de vapor marca Ata, modelo H3, capacidade 1.875 kg vapor/hora;
pressão de 8 a 10 kg; pintado de vermelho, fabricado em chapa de aço carbono com revestimento em lã de
vidro, feixe tubular em aço carbono; diâmetro do corpo 1.980mm; comprimento 3.700 mm com 209 tubos
internos de 2.1/2 polegadas; comprimento do tubo 2.830mm, sem nº de série, usado, com a parte de
revestimento externo amassado em ambos os lados, avaliado em R$ 4.000,00;
B) 02 tanques de aço inox AISI 304, chapa de 1,6 mm, diâmetro de 650mm, altura de 1.500 mm,
fabricação própria, avaliado em R$ 2.500,00 cada, totalizando R$ 5.000,00;
C) 01 Guincho suspensor de chapas marca Hidle, com motor de 10 HP 220 volts, avaliado em R$
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4.000,00;
D) 01 Conjunto para jateamento de areia de fabricação própria, avaliado em R$ 4.000,00.
Valor do débito: R$ 122.064,54 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

LOTE 119
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 1005233-49.1994.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: INSS/FAZENDA X COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VERA CRUZ
PAULISTA, JOSÉ ANTONIO GARCIA CABRERA (TERCEIRO PREJUDICADO).
CNPJ/CPF do Executado: 72.885.700/0001-11
Localização do lote: Rua Paulo Guerreiro Franco, 86 (Item A), Rua Men de Sá, 11 (Item B), Rua Martin
Afonso, 05 (Item C) e Rua Paulo Guerreiro Franco, 12, fundos, Quateirão 125 (Item D) – Vera Cruz/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Imóvel, matrícula 3.191 do 2º CRI de Marília/SP, situado na Rua Cinco de Julho, atualmente
denominada Rua Paulo Guerreiro Franco, Vera Cruz-SP, constituído por uma construção que na parte dos
fundos trata- se de uma residência e na frente, um salão comercial; há também dois armazéns/barracões,
com área total de construção de 2.252,53m², e o respectivo terreno com área de 2.800,00m², terreno este
formado pelos lotes “A”, “B”, “E” e “G” do quarteirão número 09, na cidade de Vera Cruz-SP. O imóvel
fica situado na esquina da Rua Paulo Guerreiro Franco com a Rua Martim Afonso, lado par da
numeração. Uma das construções tem como endereço a Rua Paulo Guerreiro Franco, 86 e outra com
endereço na Rua Martim Afonso, 02, Vera Cruz- SP, avaliado em R$ 1.500.000,00.
Obs. 1: Não há ocupantes no imóvel.
Obs. 2: Conforme Av. 9, foi edificado um prédio com frente para a Rua Martin Afonso, nº 2.
Obs. 3: Bem penhorado em outros processos judiciais.
B) 01 prédio comercial, matrícula 1.183 do 2º CRI de Marilia-SP, sob número 11 da Rua Men de Sá,
cidade de Vera Cruz-SP, construído em alvenaria, coberto com telhas, composto de três pavilhões, com
1.400,00m² de área total de construção e o respectivo terreno correspondente aos lotes F e H do quarteirão
09, com área de 1.400,00m², avaliado em R$ 850.000,00;
Obs. 1: Contam hipotecas em favor do Banco do Brasil S/A e da CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Obs. 2: Bem penhorado em outros processos judiciais.
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C) 01 imóvel, matrícula 3.192 do 2º CRI de Marília/SP, constituído por quatro edificações: um prédio de
alvenaria com 988,00m², um prédio de alvenaria com 216,00m², um prédio sob numero 05-fundos da Rua
Martin Afonso; um prédio em alvenaria sob numero 12-fundos da Rua Paulo Guerreiro Franco com área
de 1.000,00m² de construção e o respectivo terreno que compreende os lotes 03, 04 e 05 do quarteirão
09-A, Vera Cruz-SP, terreno com área total de 2.460 m², avaliado em R$ 1.200.000,00
Obs. 1: Bem penhorado em outros processos judiciais.
D) 01 terreno com área de 4.355,00m², confrontações descritas na matrícula 3.193 do 2º CRI de
Marília/SP, no qual existe um prédio próprio para residência, que esta em mau estado, localizado na
cidade de Vera Cruz-SP, tal imóvel confronta em parte com imóvel objeto da Matrícula 3.192 do 2º CRI
de Marília/SP acima descrito, avaliado em R$ 450.000,00.
Obs. 1: Consta hipoteca em favor da CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
Obs. 2: Bem penhorado em outros processos judiciais.
Obs. 3: Segundo Certidão do Sr. Oficial de Justiça, tal imóvel possui apenas uma casa, porém a casa não
foi encontrada. O mato no entorno está muito alto, estando difícil o acesso no local, sendo possível chegar
ao mesmo por uma pequena trilha no meio do mato alto. Segundo o Sr. Nelson Pelozo, a referida casa não
existe mais, tendo em vista que a mesma desabou por estar em mau estado. O mesmo informou ainda que
um barracão com 1000m² fica dentro desta matrícula, porém, no cumprimento de outro mandado,
informou que o mesmo barracão ficava dentro da matrícula 3192. Tal barracão fica nos fundos da Rua
Paulo Guerreiro Franco, 12 Vera Cruz/SP. Analisando a matrícula 3192, consta que o referido barracão
fica na respectiva matrícula. Diligenciando na Prefeitura Municipal de Veral Cruz, não se obteve
informações suficientes para sanar a dúvida se o barracão encontra-se na matrícula 3192 ou 3193.
Valor do débito: R$ 125.610,66 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais).

LOTE 120
Natureza e nº do Processo: Embargos à Execução Fundada em Sentença (Cumprimento de Sentença) nº
0003754-98.2004.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: OSWALDO FAGANELLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA X INSS
Localização do lote: Rua José Boaventura da Silva, Chácaras de Recreio Arco Iris, Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Uma chácara sob o nº 01, da quadra “Q” situada na rua Dezenove, no loteamento denominado Chácaras
de Recreio Arco Iris, sito no perímetro urbano desta cidade, medindo 14,50 metros de frente; pelo lado
direito de quem da rua olha para o terreno, mede 63,50 metros, pelo lado esquerdo mede 59,00 metros, e
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nos fundos mede 38,00 metros, encerrando uma área total de 1.601,62 metros quadrados, com as divisas e
confrontações constantes da matrícula nº 33.115 do Cartório de Imóveis desta comarca, sem benfeitorias.
Atualmente a Rua Dezenove denomina-se Rua José Boaventura da Silva.
Obs. 1: Consta hipoteca em favor do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A.
Obs. 2: Imóvel objeto de penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais)

LOTE 121
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0018731-15.2014.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X J. BALDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
- ME
CNPJ/CPF DO Executado: 65.738.270/0001-40
CDA: 80 3 13 002387-15 e outras
Localização do lote: Rua Lagoa Tai Grande, 703 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
3.570 peças novas, denominadas “conjunto de alavanca de câmbio” para veículos modelos Palio e Siena,
seis marchas, em material Poliacetal, avaliada em R$ 16,00 cada, totalizando R$ 57.120,00.
Obs. Os bens descritos acima fazem parte do estoque rotativo da empresa executada, estando em ótimo
estado de conservação e uso.
Valor do débito: R$ 61.466,45 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 57.120,00 (Cinquenta e sete mil cento e vinte reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 28.560,00 (Vinte e oito mil quinhentos e sessenta
reais).

LOTE 122
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 003920-64.2003.403.6108
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Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: CEF X GRANOPLAST MÁQUINAS E EQUIPAMENOS LTDA
Localização do lote: Rua Ricardo Gabas nº 2-30, Distrito Industrial - Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Plaina de mesa, marca OMIL, modelo PLH 2000, nº 249, série 115, cor verde, com 550 x 2.100mm de
mesa, em regular estado de conservação e funcionamento.
Valor de avaliação: R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)

LOTE 123
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0018538-97.2014.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X METALURGICA SPLIT LTDA - EPP
CNPJ/CPF do executado: 55.153.852/0001-00
CDA: 80 6 13 079560-70 e outras
Localização do lote: Rua Rio do Veríssimo, nº 436, Vila Carmosina, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 13.000 Quilos de chapa AISI 304, espessura 1.5mm, medindo 3.000mm x 1.220mm, avaliados em R$
13,00 o quilo, totalizando R$ 169.000,00;
B) 10.000 Quilos de chapa galvanizada, espessura 1,55mm, medindo 3.000mm x 1.200mm, avaliados em
R$ 3,00 o quilo, totalizando R$ 30.000,00;
Obs. Bens pertencentes ao estoque rotativo do executado;
Valor do débito: R$ 215.005,67 em 06/2015
Valor de avaliação: R$ 199.000,00 (Cento e noventa e nove mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 99.500,00 (Noventa e nove mil e quinhentos reais)

LOTE 124
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0004713-51.2013.403.6108
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Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X S.T.C COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF do executado: 59.737.957/0001-68
Localização do lote: Rua Antonio Gobete 10-35, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Alinhador de chassi a frio, marca Aromil, modelo G 200/15-M-1, com motor principal de 05 CV, força
tração de 240 toneladas e comprimento de 15,00 metros.
Valor do débito: R$ 48.468,10 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)

LOTE 125
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0029509-78.2013.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X ALETUBOS – CONEXÔES LTDA
CNPJ/CPF do executado: 02.216.808/0001-36
CDA: 80 6 12 025973-72 e outras
Localização do lote: Rua Triunvirato, 34, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 prensa excêntrica de duplo efeito, marca J Wickert Sohne, placa 177/2, capacidade 150 toneladas,
prensa chapas inferior com regulagem de precisão “comando pneumático” e acoplamento tipo “freio
fricção” regulável através de manômetro instalado na entrada de ar da máquina, possibilitando executar
repuxo profundo, avaliada em R$ 370.000,00;
B) 01 rebordeadeira marca Kling Bros, fabricada nos E.U.A., modelo XS-330-A, sem data de fabricação,
nem número, avaliada em R$ 55.000,00;
C) 01 ferramental completo para cubas de aço inoxidável nº 6709, sem marca, com 03 travessas de aço
temperado, tipo basculante, peso aproximado 500 kg, avaliado em R$ 350.000,00;
D) 01 ferramental completo para canecas pequenas, polida nº 1147, sem marca, em aço temperado com
base inferior, superior e quatro guias, peso aproximado 100 kg, avaliado em R$ 170.000,00;
E) 01 ferramental completo para canecas grandes, polida nº 1149, sem marca, em aço temperado com
base inferior, superior e quatro guias, peso aproximado 100 kg, avaliado em R$ 145.000,00.
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Obs.: Todos os bens móveis acima descritos estão em bom estado de conservação e uso.
Valor do débito: R$ 1.132.749,37 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil
reais)

LOTE 126
Natureza e nº do Processo: Carta Precatória (Execução Fiscal) nº 0019093-85.2012.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X CHAPACAR IND. E COMÉRCIO DE MATERIAIS FERROSOS
LTDA MASSA FALIDA, NORBERTO DE PIERI E EDER ALBUQUERQUE MOURA
CNPJ/CPF do executado: 44.162.568/0001-84
CDA: 80 6 99 019941-04
Localização do lote: Rua Jean Atlan, 32 (antigo 104), São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 1/4 do imóvel matriculado sob nº 87.717 (transcrição nº 114.012), junto ao
14º CRI de São Paulo, sito à Rua Jean Atlan, 32 (antigo 104), antiga Rua D, na Quadra 4, Lote 10, Gleba
W3, Vila Del Guerra, na Saúde - 21º Subdistrito. Imóvel constituído de uma casa e seu respectivo terreno,
medindo 6,00m de frente, por 24,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a largura
de 6,00m, encerrando a área de 144,00m², confrontando pelo lado e nos fundos com Alcides Del Guerra,
Alexandre Del Guerra e Eliseu Del Guerra. Contribuinte nº 157.180.0010-6.
Obs. 1: Bem penhorado em outro processo judicial.
Obs. 2: Recai indisponibilidade sobre os bens dos executados, inclusive a supracitada 1/4 parte ideal do
imóvel matriculado sob nº 87.717, pertencente a Eder Albuquerque Moura.
Valor do débito: R$ 25.790,18 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

LOTE 127
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000560-21.2013.403.6125
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Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: FAZENDA NACIONAL X JAGUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 53.408.381/0001-09
CDA: 80 4 13 000146-95 e outras
Localização do lote: Rod. Raposo Tavares, km 379 – Chácara São Francisco – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 02 reservatórios (tanques) de chapa de ferro de 1/4” soldados, medindo 5 metros de diâmetro por 5
metros de altura, com revestimento interno com canos condutores de vapor (serpentina) passando por toda
base interna do tanque (fundo e 1,50m de altura), com capacidade de armazenamento de 100 toneladas
cada um (100.000 litros), em regular estado de conservação, avaliado em R$ 12.500,00 cada, totalizando
R$ 25.000,00;
B) 01 máquina elétrica de cortar sabão constituída duas mesas de ferro, que contém um braço móvel cada
e um motor elétrico de 2HP cada, em regular estado de conservação e bom funcionamento, avaliado em
R$ 5.000,00 o conjunto;
C) 500 galões cheios, de 5 litros de água sanitária marca Jaguari, avaliado em R$ 7,00 cada, totalizando
R$ 3.500,00.
Valor do débito: R$ 66.928,58 em 02/2015
Valor de avaliação: R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 16.750,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta
reais).

LOTE 128
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0030757-79.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X ARBOK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME
CNPJ/CPF DO Executado: 02.697.934/0001-50
CDA: 80 4 13 001682-26 e outra
Localização do lote: Estrada Dom João Nery, 2743, Itaim Paulista – São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Torno marca Ind. Romi S.A., de um metro de barramento, 400 RPM, sem número aparente, na cor
verde oliva, com acessórios que o faz funcionar normalmente, em bom estado de conservação, em uso,
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avaliado em R$ 12.000,00;
B) 01 Plaina, marca ZOCCA, na cor verde oliva, sem número aparente, com acessórios que a faz
funcionar normalmente, em bom estado de conservação, em uso, avaliado em R$ 7.000,00;
C) 01 Fresadora marca Total, modelo FF30, RPM mínimo 140/máximo 2100, na cor bege predominante e
cor azul, de coluna, com acessórios que o faz funcionar normalmente, em bom estado de conservação, em
uso, avaliado em R$ 13.000,00.
Valor do débito: R$ 27.296,41 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

LOTE 129
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001307-04.2013.403.6114 e apenso
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X GRÁFICA SÃO BERNARDO LTDA - ME
CNPJ/CPF do Executado: 59.140.582/0001-54
Localização do lote: Rua Ministro Oswaldo Aranha, 209 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Guilhotina HC80 da marca Guarani, 220 volts, funcionando perfeitamente, avaliada em R$
20.000,00;
B) 01 Impressora da marca Heidelberg, automática, modelo T, 220 volts, funcionando perfeitamente,
avaliada em R$ 10.000,00;
C) 01 Impressora Off Set Abdick, modelo 9910, 110 volts, funcionando perfeitamente, avaliada em R$
15.000,00;
D) 01 Impressora Digital da marca Oki, modelo C9850, 110 volts, funcionando perfeitamente, avaliada
em R$ 20.000,00.
Valor do Débito: R$ 98.917,19 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

LOTE 130
97 de 147

14/10/2015 12:02

:: SEI / TRF3 - 1394714 - Edital ::

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003037-14.2013.403.6126
Vara: 1ª Vara Federal de Santo André
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X R GUSMAO INDÚSTRIA E COMERCIO DE RESINAS
TERM
CNPJ/CPF do executado: 66.736.034/0001-57
Localização do lote: Avenida Nova Zelândia, 1.090 – Santo André/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
13.650 kg de poliamida industrial (nylon), no valor de R$ 8,75 o quilo.
Valor do débito: R$ 135.372,82 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 119.437,50 (Cento e dezenove mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 59.718,25 (Cinquenta e nove mil e setecentos e
dezoito reais e setenta e cinco centavos).

LOTE 131
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003368-20.1999.403.6115
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: INSS/FAZENDA X CORTUME FAZZARI LTDA, MATEUS DE BARROS FAZZARI,
PATRICIA DE BARROS FAZZARI FRANÇA E ESPOLIO ZAIRA DE BARROS FAZZARI
CNPJ/CPF do Executado: 59.596.320/0001-07
Localização do lote: Rua Tiradentes, 249 – São Carlos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A parte ideal correspondente a 50% de uma casa de moradia pertencente à executada Zaira de Barros
Fazzari, construída de tijolos e coberta de telhas tipo paulista, contendo 03 dormitórios, sala, copa e
cozinha conjugada, banheiro e área de serviço, com uma dependência do lado direito, destinando-se a
mesma para garagem, toda com forro, de estuque, sendo que a sala e os dormitórios com o piso de tacos e
os restantes de ladrilhos, com azulejos no banheiro, copa e cozinha, possuindo ainda armários embutidos
e seu respectivo terreno, com frente para a Rua Tiradentes, nº 249, medindo em sua integridade 11,00
metros de frente, por 30,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, e nos fundos, igual metragem
à da frente, com a área total de 330,00 m², confrontando pela frente com a mencionada via pública, de um
lado com a viúva de João Chafraneck, de outro lado com Dr. Tarquínio Corsi e Dr. Paulo H. Von Haeling,
e nos fundos com o mesmo Dr. Paulo H. Von Haeling ou sucessores desses confrontantes. Imóvel este
objeto da matrícula nº 45.599 do Cartório de Registro de Imóveis local. Contribuinte nº 03.071.020.001.6.
Referido imóvel possui 236,02 metros quadrados de área construída, conforme dados do Cadastro
Imobiliário. Referido imóvel está situado perto da Avenida São Carlos, entre as Ruas Dona Alexandrina e
98 de 147

14/10/2015 12:02

:: SEI / TRF3 - 1394714 - Edital ::

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

São Joaquim, próximo também da Rodoviária.
Obs. 1: Consta hipoteca em favor do Banco de Investimento Credibanco S/A.
Obs. 2: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais.
Valor do Débito: R$ 93.935,91 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais).

LOTE 132
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000590-07.2013.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X TECNOWELD SOLDAGEM INSPEÇÃO E COMÉRCIO
LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 65.079.329/0001-35
Localização do lote: Avenida José Augusto da Fonseca, s/n (Usina Bom Jesus) – Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
A) 01 Retificadora trifásica ESAB LHI 425 F 0547071, avaliada em R$ 4.500,00;
B) 01 Retificadora trifásica ESAB LHI 425 F 0547075, avaliada em R$ 4.500,00;
C) 01 Retificadora trifásica ESAB LHSI 425 F 0549273, avaliada em R$ 4.500,00;
D) 01 Retificadora trifásica ESAB LHI 425 F 0522210, avaliada em R$ 4.500,00;
E) 01 Retificadora trifásica ESAB LHI 425 F 05500301, avaliada em R$ 4.500,00;
F) 01 Retificadora trifásica ESAB LHI 425 F 0550443, avaliada em R$ 4.500,00;
G) 01 Retificadora T. Eletromeg RG 450, avaliada em R$ 3.500,00;
H) 01 Retificadora T. Eletromeg RG 450, 01RRK/0801610, avaliada em R$ 3.500,00;
I) 01 Retificadora T. Eletromeg RT 455, avaliada em R$ 3.500,00;
J) 01 Retificadora T. Eletromeg RT 425, 07RRF/0701236, avaliada em R$ 3.500,00;
K) 01 Retificadora T. Eutectic GSX 425 F 0707305, avaliada em R$ 4.000,00;
L) 01 Retificadora T. Eutectic GSX 425 F 0708013, avaliada em R$ 4.000,00;
M) 01 Retificadora Trifásica Merkle Balmer BR 425, avaliada em R$ 2.500,00;
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N) 01 Retificadora trifásica ESAB LHI 425 F 0205261, avaliada em R$ 4.500,00;
O) 01 Retificadora trifásica ESAB LHI 425 F 0206122, avaliada em R$ 4.500,00;
P) 01 Máquina Tig Eletrônica Lincoln V 275 U 1050627022, avaliada em R$ 6.000,00;
Q) 01 Mig Trifásica Lincoln CV 400 U 1060303282, avaliada em R$ 8.500,00;
R) 01 Mig Trifásica Lincoln CV 400 U 1060411518, avaliada em R$ 8.500,00;
S) 01 Mig ESAB LAB 425 F 04499066, avaliada em R$ 4.500,00;
T) 01 Mig ESAB LAB 425 F 0313341, avaliada em R$ 4.500,00;
U) 01 Dosador de arame ESAB MEF 41, avaliado em R$ 2.500,00;
V) 01 Dosador de arame Lincoln LN 25 U 1950111610, avaliado em R$ 2.500,00;
W) 01 Fonte elétrica (máquina de solda) Lincoln Electric, Idealarc DC 1000, U1080311723, avaliado em
R$ 20.000,00;
X) 01 Fonte elétrica (máquina de solda) Lincoln Electric CV 400I, série U1060411518, com 01 cabeçote
alimentador de arame Lincoln Electric LF 72 série U1060402099, avaliada em R$ 11.000,00;
Y) 01 Fonte elétrica Lincoln Electric CV 400I, com cabeçote alimentador de arame Lincoln Electric LF
72, avaliada em R$ 11.000,00.
Valor do débito: R$ 218.344,87 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 69.750,00 (sessenta e nove mil e setecentos e
cinquenta reais)

LOTE 133
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000654-45.2012.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X INDÚSTRIA METARLUGICA MARCARI LDTA
CNPJ/CPF do Executado: 62.169.701/0001-06
Localização do lote: Rua Duque de Caxias, 192/193 – Vera Cruz/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 torno marca ROMI, modelo MKD-I/E, série Jubileu de Ouro, com placa de 1,60m e 5m de
barramento, cor verde, sem número de série aparente, em bom estado de conservação e em
funcionamento, avaliado em R$ 160.000,0;
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B) 01 máquina mandrilhadora marca TOS, modelo FK 100, utilizada também como copiadora, para
empresas de grande porte, 60HZ, 220v, Typ 220208/EA4, schéma S101BO – S102B6, em regular estado
de conservação e, segundo informações, em funcionamento, avaliada em R$ 500.000,00;
Valor do débito: R$ 773.741,78 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

LOTE 134
Natureza e n° do Processo: Execução Fiscal nº 0803466-98.1996.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: INSS/FAZENDA X CAL CONSTRUTORA ARACATUBA LTDA
CNPJ/CPF do executado: 43.745.553/0001-86
Localização do lote: Rua Bandeirantes, 05, 11 e 19 (atual 05 e 31), Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Um barracão e um salão comercial, sob os nºs 05, 11 e 19, situado à Rua Bandeirantes, nesta cidade,
distrito, município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, e seu receptivo terreno com área de
1.239,00 metros quadrados, medindo 36,40 metros de frente, confortando com a propriedade da
compradora: 28,70 metros de um lado, pela via férrea da N.O.B., e 34,80 metros no outro lado,
confortando com o imóvel de propriedade de irmãos Ferreira objeto da matrícula nº 18.977 no CRI local,
Obs.: Segundo informações do Setor de Cadastro da Prefeitura municipal local os prédios de nºs 05, 11 e
19, foram demolidos e atualmente no local consta a numeração 05, com uma edificação de área construída
de 377,30 m², e a numeração 31 com uma edificação construída de 275,50m². A avaliação considerou a
localização do imóvel em esquina, com grande visibilidade, fluxo de carros intenso e área comercial.
Obs. 1: Consta hipoteca em favor do Banco Safra S/A.
Obs. 2: Imóvel objeto de penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 268.289,88 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 1.500.120,00 (Um milhão quinhentos mil cento e vinte reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 900.072,00 (Novecentos mil e setenta e dois reais)

LOTE 135
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0048016-24.2012.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
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Partes: FAZENDA NACIONAL X WILSON ROBERTO SIMONE JUNIOR - ME.
CNPJ/CPF DO Executado: 03.513.151/0001-31
CDA: 80 4 12 028967-23 e outra
Localização do lote: Rua Santo Amasio, 244 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Torno automático A25, Taunus.
Obs.: Há embargos à execução (proc. de nº 0032765-92.2014.403.6182)
Valor do débito: R$ 94.459,89 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

LOTE 136
Natureza e nº do processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0004486-03.2009.403.6108
Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – DIRETORIA REG SP
INTERIOR X APERTEX IND/ E COM/ DE FERRAMENTAS LTDA - ME
Localização do lote: Rua Tenente Décio Lupiano de Assis, 371 -Três Fronteiras/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 12 peças (ferramentas intercambiáveis para uso em torno e máquinas ), modelo: MTJNR/L 2020 K16
– novas, na embalagem, fabricadas pela empresa executada, avaliada em R$100,00 cada peça, totalizando
R$ 1.200,00;
B) 13 peças (ferramentas intercambiáveis para uso em torno e máquinas completas com componentes),
modelo MWLNR/L 2020 K06 - novas, na embalagem, fabricadas pela empresa executada, avaliada em
R$ 100,00 cada peça, totalizando R$ 1.300,00.
Valor de avaliação: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.250,00 (Um mil, duzentos e cinquenta reais)

LOTE 137
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0007572-75.2014.403.6182
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Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X AVAN AMORTECEDORES INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA
CNPJ/CPF do executado: 05.609.198/0001-29
Localização do lote: Rua Nova Canaã do Norte, nº 15-B, Vila Curuçá, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 300 Peças de amortecedores, dianteiro, para uso no caminhão Mercedes Benz, modelo 710 e 712,
novos do estoque rotativo da empresa executada, avaliadas em R$ 110,00 a unidade, totalizando R$
33.000,00;
B) 135 Peças de amortecedores, dianteiro, linha Volkswagen ônibus 16180/1618C, novos, do estoque
rotativo da empresa executada, avaliadas em R$ 170,00 a unidade, totalizando R$ 22.950,00.
Valor do débito: R$ 56.840,88 em 06/2014
Valor de avaliação: R$ 55.950,00 (Cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 27.975,00 (Vinte e sete mil novecentos e setenta e
cinco reais)

LOTE 138
Natureza e n° do Processo: Execução Fiscal nº 0006417-80.2005.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: INSS/ FAZENDA NACIONAL X VANDERLEY CANUTO DINIZ
CNPJ/CPF do executado: 051.118.858-70
Localização do lote: Rua Prof. Antonio G. Azevedo, 8-24 – Vl Industrial – Bauru-SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Veículo reboque placa EDH-4831, marca/modelo R/CBN CBNC PB300, cor cinza, ano/modelo
2008/2008, chassi 9A9BPB30081DS5169, RENAVAM 984.630.538.
Valor do débito: R$ 18.249,29 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 600,00 (Seiscentos reais)
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LOTE 139
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0043064-02.2012.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X RECOMPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF do executado: 46.300.919/0001-00
CDA: 80 6 11 121084-45 e outras
Localização do lote: Rua Mamanguape, 128/30, Tatuapé, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 serra de fita marca Franho FM-20, sem mais dados de identificação, área de corte de
aproximadamente 20cm, em bom estado, avaliado em R$ 4.500,00;
B) 01 torno Nardini MS 175S, nº A7HCMS412, barramento de 1,5m, em bom estado, avaliado em R$
13.000,00;
C) 01 torno Romi S 30A, nº 39156, barramento de 2,0m, em bom estado, avaliado em R$ 27.000,00;
D) 01 torno Imor Maxi 520, nº 10-1276, barramento de 1,5m, em bom estado, avaliado em R$ 17.500,00;
E) 01 fresadora universal marca Romi, modelo U-30, sem número, com acessórios cabeçote ferramenteiro
F-20 marca Romi, cabeçote chaveteiro marca Romi, cabeçote horizontal e cabeçote vertical, em bom
estado, avaliada em R$ 25.000,00;
F) 01 furadeira de coluna Yadoya, modelo FYA50, série 287, máquina 01266, com avanço automático, em
bom estado, avaliada em R$ 10.000,00;
G) 01 mandrilhadora de biela, sem marca aparente, sem maiores dados de identificação, em estado
regular, avaliada em R$ 5.000,00;
H) 01 retífica marca Sulmecânica, vertical, modelo RAPG-40, nº de série APV11, nº 310, ano 1983, em
bom estado, avaliada em R$ 18.000,00;
I) 01 serra de fita vertical, sem identificação aparente, em estado regular, avaliada em R$ 4.400,00;
J) 01 furadeira de coluna marca Kone, modelo KM-38, nº 3844, 07/90, em bom estado, avaliada em R$
7.500,00;
K) 01 furadeira de coluna marca Kone, modelo KM-40, sem identificação aparente, avaliada em R$
10.000,00;
L) 01 plaina Zocca 550, nº 2552, data 28/06/1979, peso 1495 kg, avaliada em R$ 5.800,00;
M) 01 prensa excêntrica marca Pena, 4 toneladas, nº 169/87, em bom estado, avaliada em R$ 3.500,00;
N) 01 prensa hidráulica marca Siwa, nº 04693, capac. 60 toneladas, em bom estado, avaliada em R$
9.000,00;
O) 01 guincho cegonha marca Siwa, capac. 1 tonelada, em bom estado, avaliado em R$ 1.000,00;
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P) 01 guincho cegonha marca Siwa, capac. 2 toneladas, nº 119911, Prensas e Guinchos Charlott Ltda., em
bom estado, avaliado em R$ 1.200,00;
Q) 01 furadeira de bancada Yadoya, modelo FY B-25, série 778, máquina 2786, em bom estado, avaliada
em R$ 3.500,00;
R) 01 torno Imor NTS 410, nº 01, 54188, barramento de 1,5m, em bom estado, avaliado em R$
12.500,00;
S) 01 torno Romi I-20, nº 24566, barramento de 1,5m, em bom estado, avaliado em R$ 17.000,00.
Valor do débito: R$ 480.578,55 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 195.400,00 (cento e noventa e cinco mil e quatrocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 97.700,00 (noventa e sete mil e setecentos reais)

LOTE 140
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003552-38.2002.403.6125 e apenso
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: FAZENDA NACIONAL X JAGUAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
OURINHENSE LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 53.408.381/0001-09
CDA: 80 4 02 030197-28 e outra
Localização do lote: Rod. Raposo Tavares, km 379 – Chácara São Francisco – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 reservatório (tanque) de chapa de ferro de 1/4” soldado, medindo cerca de 5 metros de diâmetro por
cerca de 5 metros de altura, com revestimento interno com cano condutor de vapor (serpentina) passando
por toda base interna do tanque (fundo e 1,50m de altura), com capacidade de armazenamento de 100
toneladas (100.000 litros), em regular estado de conservação.
Valor do débito: R$ 55.424,66 em 02/2015
Valor de avaliação: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais).

LOTE 141
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0007642-92.2014.403.6182
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Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X HOLY CONFECCOES LTDA - ME
CNPJ/CPF DO Executado: 07.319.418/0001-05
Localização do lote: Rua Prates, 235 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
510 vestidos marca HOLY, fabricação própria, tamanhos, cores e modelos variados, novos, em perfeito
estado, pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliados em R$ 75,00 cada.
Valor do débito: R$ 38.591,03 em 06/2015
Valor de avaliação: R$ 38.250,00 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 19.125,00 (dezenove mil cento e vinte e cinco
reais).

LOTE 142
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0005409-40.2011.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL/CEF X FLAVIA TORRES CORREIA PANIFICADORA - ME
CDA: FGSP201101788
Localização do lote: Av. Laura, 150 – Alvarenga – São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Refrigerador comercial marca Refrimate, com frente de aço inox, 5 portas de vidro tipo mostruário,
medindo aproximadamente 3 metros de comprimento por 2 metros de altura e 1 metro de profundidade,
em bom estado de uso e conservação, estando inclusive em funcionamento.
Valor de avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

LOTE 143
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001364-58.2009.403.6115
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Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) X CAL CENTRAL DE AÇOS LTDA E
ELPIDIO DELLATORRE
CNPJ/CPF do Executado: 52.709.516/0001-03
CDA: FGSP200808661 e outra
Localização do lote: Rua Justo Moretti, 196 – Algodoal – Piracicaba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Imóvel matriculado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba, sob número 98.048 (Registros
anteriores: transcrição nº 66.010 e transcrição nº 51.342), onde se encontra construída uma casa, na Rua
Justo Moretti, 196, Algodoal, Município de Piracicaba. Segundo o Setor de IPTU da Prefeitura de
Piracicaba, o imóvel possui 105,11m² de área construída. Descrição: mede 8,00m de frente para a Rua
Justo Moretti, por 33,25m, confrontando de um lado com a outra parte do lote 18 de propriedade de Luiz
Erler; de outro lado com o lote 17 de propriedade de Edgard Rocha Conceição e nos fundos mede 6,50m
fazendo divisa com parte do lote 3 de propriedade de Edgard Rocha Conceição; contém a área de
241,50m², está localizado na quadra completada pelas Ruas Vitorio Laerte Furlani, Terenzio Galesi e
Henrique J. Schimdt.
Valor do Débito: FGTS NÃO PARCELA
Valor de avaliação: R$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 117.000,00 (Cento e dezessete mil reais).

LOTE 144
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004276-61.2000.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL X AUTO POSTO MIL MILHAS LTDA e JOSE LUADIR COLETTI.
CNPJ/CPF DO Executado: 44.813.582/0001-09
CDA: 80 2 99 069121-40
Localização do lote: Av. Dona Lídia, 1250 – Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
01 Veículo marca GM, modelo Monza SL/E EFI, movido à gasolina, cor verde, chassi nº
9BGJK11RPPB046866, RENAVAM 405.717.423, ano/modelo 1993, placa BQN 1366. Veículo
danificado em consequência de acidente, com motor e câmbio em bom estado.
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 30/04/2015, constam débitos de DPVAT,
Licenciamento de Multas no valor total de R$ 305,59.
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Valor do débito: R$ 20.799,48 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)

LOTE 145
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001559-16.2013.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: FAZENDA NACIONAL X MARCILIO SILVA JUNIOR-ECHAPORA - ME
CNPJ/CPF do Executado: 02.765.511/0001-20
CDA: 80 4 13 030318-09
Localização do lote: Rua José Pinezi, 125 – Prefeito Albino Vil – Echaporã/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 máquina serra fita, para madeira, ano de fabricação 1998, nº 005/85, marca Industrial e com. de
Máquinas LTDA, modelo FD 2.2, em bom estado de conservação e funcionamento.
Valor do débito: R$ 34.904,66 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

LOTE 146
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0002034-86.2010.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X AGRO PECUARIA E IMOBILIARIA HANAS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 51.171.858/0001-50
Localização do lote: Avenida do Fico, 2.281, Jardim Ipanema, Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Um lote de terreno sob n° 20, da quadra n° 70, situado na Avenida do Fico, no loteamento denominado
Jardim Ipanema, perímetro urbano desta cidade, distrito, município e comarca de Araçatuba/SP, medindo
3,00 metros + 12,73 metros de frente, confrontando com a citada Avenida do Fico, e nos fundos mede
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12,00 metros, confrontando com parte do lote n° 12; pelo lado direito de quem do terreno olha para a rua,
mede 19,00 metros confrontando com a Rua Gov. Carlos Lacerda; pelo lado esquerdo mede 28,00 metros
confrontando com o lote n° 21, encerrando uma área de 318,62 metros quadrados, todos da mesma
quadra. Imóvel matriculado sob n° 43.777 no CRI local. Sobre o referido bem foi edificado um prédio
comercial, térreo, construído com tijolos e coberto com telhas, em laje, em bom padrão de acabamento e
instalações elétricas/hidráulicas, que recebeu o n° 2.281 na referida rua do Fico, mas não se encontra
averbado no CRI local, constando que o bem avaliado está registrado em nome de João Abdalla Neto. No
Serviço de Cadastro Físico da Prefeitura Municipal de Araçatuba, foi informado que não há registro de
construção sobre este terreno, porém, constatou-se no local uma área construída, que segundo
informações do representante legal, é de aproximadamente 80,00 m². O imóvel localiza-se em uma região
comercial, ao longo de uma avenida movimentada de esquina, encontrando-se em frente a um
supermercado, próximo a construções novas, cercado por vias pavimentadas, em bom estado de
conservação, com iluminação e rede de água e esgoto.
Obs.: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 18.589,30 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 303.034,00 (Trezentos e três mil e trinta e quatro reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 181.820,40 (Cento e oitenta e um mil oitocentos e
vinte reais e quarenta centavos)

LOTE 147
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0055816-06.2012.403.6182
Vara: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X DIAGTECH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF DO Executado: 01.456.463/0001-25
Localização do lote: Rua Antônio das Chagas, 1498 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
11 microscópios biológicos “trinoculares” marca Kozo, modelo XJS-303, para uso em laboratório e
universidades. Bens novos, de procedência chinesa, do estoque rotativo de comercialização da empresa
executada, avaliado em R$ 3.000,00 cada.
Valor do débito: R$ 35.648,34 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
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LOTE 148
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001017-41.2012.403.6108
Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X SOPHIA PULS REIS & FILHOS LTDA - ME
CNPJ/CPF do Executado: 45.002.896/0001-86
Localização do lote: Av. Rodrigues Alves, nº 8-85 – Bauru/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 04 Balcões expositores, com a parte frontal e superior com vidro, avaliado em R$ 100,00 cada,
totalizando R$ 400,00,
B) 05 Estantes de metal, que encontram-se afixadas na parede, avaliada em R$ 30,00 cada, totalizando R$
150,00,
C) 100 Calculadoras de marcas e tamanhos diversos, avaliada em R$ 5,00 cada, totalizando R$ 500,00,
D) 50 Pastas plásticas, avaliada em R$ 1,00 cada, totalizando R$ 50,00,
E) 120 Cadernos universitários, avaliado em R$ 7,00 cada, totalizando R$ 840,00,
F) 150 canetas de diversas marca e tipos, avaliada em R$ 1,00 cada, totalizando R$ 150,00,
G) 60 Estojos de diversas marcas, avaliado em R$ 5,00 cada, totalizando R$ 300,00,
H) 20 Pacotes de papel do tipo sulfite com 500 folhas cada, avaliado em R$ 8,00 cada, totalizando R$
160,00,
I) 30 Caixas de Lápis de cor, avaliada em R$ 4,00 cada, totalizando R$ 120,00,
J) 15 Mochilas de marcas e modelos diversos, avaliada em R$ 25,00 cada, totalizando R$ 375,00,
K) 100 lapiseiras de marcas e modelos diversos, avaliada em R$ 2,00 cada, totalizando R$ 200,00.
Valor do débito: R$ 33.152,13 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 3.245,00 (Três mil duzentos e quarenta e cinco reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.622,50 (Um mil seiscentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos)

LOTE 149
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0052048-38.2013.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
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Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X INDÚSTRIA DE RENDAS IPIRANGA LTDA – EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 61.494.910/0001-62
Localização do lote: Rua Cipriano Barata, 1607 – Ipiranga – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Molde em aço cromo vanádio, dimensões 250x200x250mm (CxLxH), peso 80kg, para injetar as
peças “canoa” e “garfo” utilizadas em máquinas trançadeiras de rendas, avaliado em R$ 22.000,00;
B) 01 Molde em aço cromo vanádio dimensões 250x200x350mm (CxLxH), peso 130kg, para injetar a
peça “espula”, utilizada em máquinas trançadeiras de rendas, avaliado em R$ 25.000,00;
C) 01 Molde em aço cromo vanádio dimensões 250x180x190mm (CxLxH), peso 85kg, para injetar a peça
“engrenagem”, utilizada em máquinas trançadeiras de rendas, avaliado em R$ 20.000,00;
D) 01 Molde em aço cromo vanádio dimensões 240x200x320mm (CxLxH), peso110kg, para injetar as
peças “chapéu grande pequeno”, utilizada em máquinas trançadeiras de rendas, avaliado em R$
30.000,00;
E) 05 Máquinas trançadeiras de rendas importadas marca W.M Ostermann, com 48 fusos, números de
série 6220, 10916, 7971, 9012 e 10917, avaliada em R$ 56.000,00 cada, totalizando R$ 280.000,00;
Obs.: Bens objeto de outras penhoras judiciais.
F) 02 Máquinas trançadeiras de rendas, marca Ipiranga, com 32 fusos cada uma, números de série 1 e 2,
avaliada em R$ 45.000,00 cada, totalizando R$ 90.000,00;
Obs.: Bens objeto de outras penhoras judiciais.
G) 01 Máquina trançadeira de renda marca W.M Ostermann importada, com 36 fusos, número de série
8102, avaliada em 50.000,00;
H) 01 Máquina trançadeira de renda marca W.M. Ostermann importada, com 40 fusos, número de série
8484, avaliada em R$ 55.000,00;
I) 03 Máquinas trançadeiras de renda marca W.M. Ostermann importadas, número de série 8481, 7966 e
7973, avaliada em R$ 57.000,00 cada, totalizando R$ 171.000,00.
Obs.: As máquinas possuem mais de 15 anos de uso, encontram-se em funcionamento e em bom estado
de conservação.
Valor do débito: R$ 729.298,95 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 743.000,00 (setecentos e quarenta e três mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 371.500,00 (trezentos e setenta e um mil e
quinhentos reais).

LOTE 150
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Natureza e n° do Processo: Execução Fiscal nº 0007378-89.2003.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: INSS/FAZENDA NACIONAL X GRAFICA SÃO JOÃO LTDA, JAIR PEREIRA DA SILVA,
GISLAINE MELLO DA SILVA
CNPJ/CPF do executado: 44.998.102/0001-13
Localização do lote: Item A) Rua Basílio Stringhetta, antiga Rua 09 de Julho (Av.3) item B) da Rua
Virgílio Malta n. 15-46 Item C) loteamento Jardim Solange quadra 47, Item D) Rua Virgílio Malta
n.12-39 e n.12-33, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) Parte ideal correspondente a 1/3 de 50%, do IMÓVEL - UM TERRENO, situado no lado par,
quarteirão 03, da Rua Basílio Stringhetta, antiga Rua 09 de Julho (Av.3), distante 22,00 metros da esquina
da rua Sergio Malheiros, correspondente ao lote B, da quadra 12, do loteamento denominado Parque do
Hipódromo, nesta cidade, com a área de 363,00 m². Imóvel cadastrado na PMB sob nº 3/954/22. Com as
demais divisas, metragens e confrontações constantes na matrícula nº 41.698 do 2° C.R.I. de Bauru/SP,
avaliado em R$ 22.000,00;
Obs.: Imóvel penhorado em outros processos judiciais.
B) Parte ideal correspondente a 1/6 do imóvel – UM PRÉDIO RESIDENCIAL, sob n. 15-46, da Rua
Virgílio Malta, nesta cidade, com a área de 500,285 m². Imóvel cadastrado na PMB sob nº 20/149/9. Com
as demais divisas, metragens e confrontações constantes na matrícula nº 56.737 do 1° C.R.I. de Bauru/SP,
avaliado em R$ 75.000,00;
Obs.: Imóvel penhorado em outros processos judiciais.
C) Parte ideal correspondente a 1/6, do IMÓVEL — O LOTE DE TERRENO, sem benfeitoria, de
domínio pleno, sob letra R, da quadra n. 47, do loteamento denominado Jardim Solange, nesta cidade,
com a área de 593,75 m². Imóvel cadastrado na PMB sob nº 5/724/20 (Av. 5/44.998). Com as demais
divisas, metragens e confrontações constantes na matrícula nº 44.998 do 1° C.R.I. de Bauru/SP, avaliado
em R$ 30.000,00;
Obs.: Imóvel penhorado em outros processos judiciais.
D) Parte ideal correspondente a um terço da nua propriedade, do IMÓVEL — DOIS PRÉDIOS, de
alvenaria de tijolos, térreos, sendo um, sob nº 12-39, da Rua Virgílio Malta e o outro sob nº 12-33, da
mesma Rua Virgílio Malta e seu respectivo terreno com a área de 385,00 m². Imóvel cadastrado na PMB
sob nº 1/110/22 (Apesar de constar na matrícula a identificação 2/110/22, conforme informação obtida na
SEPLAN Prefeitura Municipal de Bauru o correto é 1/110/22). Com as demais divisas, metragens e
confrontações constantes na matrícula nº 32.897 do 1° C.R.I. de Bauru/SP, Avaliado em R$ 100.000,00.
Obs. 1: Imóvel penhorado em outros processos judiciais.
Obs. 2: Consta na matrícula do imóvel (Av. 3/32.897) usufruto vitalício em favor de Florinda Barbugiani
da Silva.
Valor do débito: R$ 196.425,50 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 227.000,00 (Duzentos e vinte e sete mil reais)
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 136.200,00 (Cento e trinta e seis mil e duzentos
reais)

LOTE 151
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0043030-27.2012.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X MAVID COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 58.547.340/0001-17
CDA: 80 2 11 067809-28 e outras
Localização do lote: Rua Sante Battistini, 230, São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
15 containers de chapa de aço galvanizada, nas medidas 6,0m x 2,30m, usados, em boas condições de uso
e conservação, com os seguintes números de patrimônio: 177, 447, 487, 167, 527, 1027, 637, 1237, 967,
737, 917, 617, 1107, 347, 837, de propriedade da executada, avaliado cada um em R$ 8.000,00.
Valor do débito: R$ 137.415,07 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

LOTE 152
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000199-67.2014.403.6125
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: ANATEL X VELOZ INTERNET LTDA - ME.
Localização do lote: Avenida Altino Arantes, 131, sl. 143-B – Centro – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 roteador marca Mikrotik, modelo Routerboard 1100, avaliado em R$ 1.600,00;
B) 01 roteador marca Mikrotik, modelo Cloud Core, modelo CCR 1036, avaliado em R$ 2.900,00;
C) 01 aparelho Switch modelo Catalyst 2750, avaliado em R$ 4.500,00;
D) 01 servidor marca Dell modelo Power Edge 860, avaliado em 2.700,00.
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Valor de avaliação: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais).

LOTE 153
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0518744-84.1996.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS X IND/ ARTEFATOS COURO DOIS JOTAS LTDA.
CNPJ/CPF DO Executado: 60.433.935/0001-93
Localização do lote: Rua Pedro Bellegarde, 368 – Chácara Califórnia – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
60 unidades de malote bancário denominado “vai e vem”, confeccionado em filme de PVC e fechamento
com zíper, medindo 30 X 38cm, avaliado em R$ 19,80 cada.
Obs. Há embargos de nº 0578041-85.1997.403.6182
Valor do débito: R$ 50,67 em 05/2001 (consulta realizada em 10/2015)
Valor de avaliação: R$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais).
LOTE 154
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0036419-24.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
CNPJ/CPF DO Executado: 73.010.811/0001-47
CDA: 80 4 13 043814-04 e outras
Localização do lote: Rua Padre Agostinho Poncet, 74 – Mandaqui – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
03 Arquivos de aço para laminas para microscópio, com capacidade para 80.000 laminas, do estoque
rotativo, avaliado cada em R$ 8.300,00.
Valor do débito: R$ 27.138,11 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais).

LOTE 155
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003697-59.2004.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X TANABE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 47.289.608/0001-41
CDA: 80 4 10 005828-41 e outras
Localização do lote: Avenida do Taboão, 2386 – Rudge Ramos - São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 16.000 Blocos de cerâmica nas medidas 11,5x14x24cm, avaliado em R$ 0,80 cada, totalizando R$
12.800,00;
B) 30.000 Tijolos comuns medindo 5x10x20cm, avaliado em R$ 0,60 cada, totalizando R$ 18.000,00.
Valor do Débito: R$ 352.863,18 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 30.800,00 (Trinta mil e oitocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais).

LOTE 156
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0001140-23.2009.403.6115 e apensos
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: FAZENDA NACIONAL X POSTES IRPA LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 49.352.008/0001-06
CDA: 80 6 09 000323-30 e outras
Localização do lote: Rua Alois Partel, Q. 0009, L. 001 – São Carlos/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Área de terras sem benfeitorias, situada neste município, cidade, comarca e circunscrição de São
Carlos-SP, no Bairro Monjolinho, com 38.500 m², com confrontações e descrição precisa na matrícula
85.206 do CRI de São Carlos/SP, cadastro Municipal 12.101.020.001-0.
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No site da Prefeitura Municipal, constam débitos pendentes.
Na cópia da matrícula consta como metragem total da área “38.500 m², mais ou menos”; já nos cadastros
da municipalidade “área do terreno: 38.400m²”.
Na Coordenadoria do Meio Ambiente local (Rua Jesuíno de Arruda, 2.545), foi informado de que por se
tratar de área que, conforme matrícula do CRI, confronta- se com o Córrego Santa Maria do Leme, “por
320m mais ou menos”, deve ser considerada uma área de preservação de, pelo menos, 30m
acompanhando toda a referida extensão.
Segundo dados do cadastro imobiliário da Prefeitura de São Carlos, existe área construída equivalente a
2.300m².
O depositário Eduardo Lobbes Partel afirmou a executada Postes IRPA, no momento, encontra-se inativa;
mas afirmou que foi permitido que terceiros realizassem, no local, atividades do ramo de reciclagem.
O imóvel possui grades, portões, cerca de arame, muro (obs.: danificado em alguns trechos).
Sobre o imóvel encontra-se as seguintes construções: imóvel em alvenaria, onde funcionam escritórios –
possui banheiros e guarita (segundo o depositário é o antigo bloco da administração); uma casa com
paredes de madeira; um barracão em alvenaria com galpão coberto nos fundos; uma construção
aparentemente demolida (segundo o depositário, destruída pela queda de uma árvore).
Foram consideradas as metragens constantes nos documentos públicos (tanto a área do terreno
propriamente dita - 38.500m² - conforme matrícula do CRI, como aquela de construção - 2.300m²,
segundo dados do Cadastro Imobiliário, da PM de São Carlos).
Obs. 1: Consta hipoteca em favor do Banco Ribeirão Preto S/A.
Obs. 2: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais.
Valor do Débito: R$ 5.566.323,17 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 6.030.000,00 (Seis milhões e trinta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 3.618.000,00 (Três milhões seiscentos e dezoito mil
reais).

LOTE 157
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0006440-81.2009.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL X CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ROMANO LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 04.068.577/0001-96
CDA: 80 2 08 025668-37 e outra
Localização do lote: (A ao F) Rua Gomes Carneiro, 1519– Piracicaba/SP e (X) Rua Prudente de Moraes,
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1495– Piracicaba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
A) 01 Mesa com 2 gavetas, cinza, em L – 1,10 x 1,80 C x 0,80 alt., avaliada em R$ 250,00;
B) 01 Mesa com 2 gavetas, cinza, em L – 1,20 x 1,90 x 0,80 alt., avaliada em R$ 120,00;
C) 02 Cadeiras de escritório com regulagem de altura, cinzas, avaliadas em R$ 100,00 cada, totalizando
R$ 200,00;
D) 01 Gaveteiro (arquivos), avaliado em R$ 150,00;
E) 01 Mesa cinza – 1,10c x 0,50 l, avaliada em R$ 100,00;
F) 02 Microcomputador completo, Pentium, avaliados em R$ 250,00 cada, totalizando R$ 500,00;
G) 01 Telefone Force Line, viva-voz integrado, avaliado em R$ 80,00;
H) 01 Telefone Siemens Profiset 3030, avaliado em R$ 80,00;
I) 01 TV LCD Samsung 14 polegadas, avaliada em R$ 300,00;
J) 01 Mesa rústica com vidro, mogno – 1,60c x 1,07 larg., com 6 cadeiras, avaliado em R$ 1.000,00;
K) 01 cômoda com 3 gavetas, mogno 1,60c x 1,07 larg., avaliado em R$ 500,00;
L) 01 Telefone sem fio Thonson, avaliado em R$ 80,00;
M) 01 Gaveteiro (arquivo), avaliado em R$ 150,00;
N) 02 Cadeiras de escritório com regulagem de altura, cinzas, avaliadas em R$ 100,00 cada, totalizando
R$ 200,00;
O) 03 Mesas com 2 gavetas, cinzas, em L, 1,10 larg. X 1,8 comp., avaliadas em R$ 250,00 cada,
totalizando R$ 750,00;
P) 02 Telefones Siemens EURO 8055, avaliados em R$ 80,00 cada, totalizando R$ 160,00;
Q) 02 Mesas com 3 gavetas, mogno – 1,80 C x 0,82 larg., avaliadas em R$ 300,00 cada, totalizando R$
600,00;
R) 03 Cadeiras de escritório com regulagem de altura, pretas, avaliadas em R$ 150,00 cada, totalizando
R$ 450,00;
S) 01 microcomputador completo Pentium Dual Core, avaliado em R$ 400,00;
T) 01 Frigobar Consul, avaliado em R$ 100,00;
U) 01 armário mogno, 1,90c x 0,60 larg., avaliado em R$ 250,00;
V) 01 mesa de jantar, mogno 1,80c x 0,96 larg., avaliada em R$ 600,00;
W) 04 cadeiras pretas, avaliada em R$ 80,00 cada, totalizando R$ 320,00;
X) 01 carretinha, R/METALVIS MSV 500, ano 2008, placas EDH 9353, RENAVAM 988.662.892,
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avaliada em R$ 1.500,00
Obs.: Conforme consulta ao Denatran, em 30/04/2015, consta restrição judicial Renajud.
Obs. Conforme extrato da Secretaria da Fazenda do ESP, de 30/04/2015, consta débito de Licenciamento
no valor total de R$ 72,25.
Valor do débito: R$ 36.262,27 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 8.840,00 (oito mil oitocentos e quarenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais)

LOTE 158
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004419-87.2013.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X LOG LIFT PECAS E SERVIÇOS PARA EMPILHADEIRAS
CNPJ/CPF do Executado: 07.130.158/0001-25
Localização do lote: Avenida República, 1.617 - Palmital – Marilia/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 veículo Fiat/Fiorino IE, tipo camioneta, carroceria fechada, ano de fabricação e modelo 1994, placa
CBO 5299, cor branca, RENAVAM 623.365.472, chassi 9BD146000R8375352, movido a gasolina, em
precário estado de conservação.
Obs.: Constam débitos relativos a IPVA 2014, DPVAT 2014/2015 e Licenciamento 2014, totalizando R$
694,42. Pesquisa realizada no site da Secretaria da Fazenda/SP em 30/03/2015.
Valor do débito: R$ 72.089,28 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

LOTE 159
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0000578-38.2009.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: FAZENDA NACIONAL X ANGELO TAPARO JUNIOR ME E ANGELO TAPARO JUNIOR
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CNPJ/CPF do executado: 02.595.679/0001-34
CDA: 80 4 08 004870-04 e outra
Localização do lote: Fazenda Baguassu, Estância Santa Cecília, Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
Parte ideal correspondente a 1,78 alqueires ou 12,49% da área de terras com 34,4850 ha ou 14,25
alqueires, com a denominação de Estância Santa Cecília, situada na Fazenda Baguassu, neste município e
comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, dentro das seguintes medidas e confrontações: inicia-se no
ponto 10A, situado na divisa de terras pertencentes a Vanda Nocera Coelho e outros, e na margem da
Estrada Municipal que liga a Rodovia Marechal Rondon, ao Bairro Ferdinando Laboreaux; deste ponto,
segue confrontando com a referida estrada, no sentido à Ferdinando Laboreaux, com os seguintes rumos e
distâncias: 30°45'00"SW e 533,74m, até o ponto 11; 24°24'00"SE e 440,50m, até o ponto 12;
75°27'00"SE e 372,28m, até o ponto 10E. Deste ponto, deflete à esquerda, e segue confrontando com
terras de Vanda Nocera Coelho e outros, com os seguintes rumos e distâncias: 08°12'55"NW e 497,72m,
até o ponto 10D; 28°26'50"NE e 259,94m, até o ponto 10C; 15°12'07"NW e 49,06m, até o ponto 10B,
59°07'44"NW e 360,30m, até o ponto 10A; onde termina esta descrição. Matriculado no CRI local sob o
n° 70.482. INCRA 9500680469909. Atualmente é denominada "Estância Táparo" e possui benfeitorias:
área de lazer, barracão e uma pequena residência, não averbados.
Obs.: Imóvel objeto de penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.
Valor do débito: R$ 37.336,75 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)

LOTE 160
Natureza e nº do processo: Execução de Titulo Extrajudicial nº 0007014-44.2008.403.6108
Vara: 1ª Vara Federal de Bauru
Partes: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – DIRETORIA REG SP
INTERIOR X ROSELI CINCHETTO - ME
Localização do lote: Rua Coronel Simões, 176, Centro – Dois Córregos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
940 Porta-trecos com temas variados, avaliado em R$ 1,75 cada, totalizando R$1.645,00.
Valor de avaliação: R$ 1.645,00 (Um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)
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Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 822,50 (Oitocentos e vinte dois reais e cinquenta
centavos)

LOTE 161
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0051496-73.2013.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: ANVISA X CIRUVET INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Localização do lote: Rua General Lecor, nº 1122, Ipiranga, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Torno mecânico, marca JOINVILLE, nº de série 2818, modelo J35, avaliado em R$ 5.500,00;
B) 01 Prensa hidráulica motorizada para 40 toneladas, sem nº de série e marca aparente, avaliada em R$
5.000,00;
C) 01 Máquina de solda MIG 2005, DC INVERTER, marca PANERISE, nº de série IEC 60974-1,
avaliada em R$ 3.000,00;
D) 10 Divãs hospitalares em aço esmaltado, pintura epóxi, cor preta com estofamento em corvin, de
fabricação própria, pertencentes ao estoque rotativo da empresa, avaliado em R$ 400,00 cada um,
totalizando R$ 4.000,00.
Obs.: Os bens constantes dos itens A, B e C se encontram em bom estado de uso e conservação. Os bens
descritos no item D são novos.
Valor de avaliação: R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 8.750,00 (Oito mil setecentos e cinquenta reais)

LOTE 162
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0004779-41.2007.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL X MARCOS MICHEL DEL PRETI
CNPJ/CPF do executado: 145.956.418-93
CDA: 80 1 06 008547-88
Localização do lote: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 9-97 Edifício San Sebastian, Bauru/SP

120 de 147

14/10/2015 12:02

:: SEI / TRF3 - 1394714 - Edital ::

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Apartamento sob o nº 502, tipo “A”, no 7º pavimento ou 5º andar, do Edifício San Sebastian, situado a
Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 9-97, nesta cidade, município, comarca e 1ª circunscrição Imobiliária de
Bauru, composto por 1 sala 1 lavabo, circulação, cozinha, despensa, lavanderia, W.C., dormitório de
empregada, 1 banheiro w.c social, 3 dormitórios, (sendo um com closet e banheiro W.C conjugados) e 2
terraços, com área útil de 172,7100m², área comum de 26,7529m², área total de 199,4629m², cadastrado
no PMB sob o nº 002/0137/025 melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 60.717, do 1º CRI de
Bauru/SP, imóvel em bom estado de conservação, avaliado em R$ 680.000,00.
Obs. 1: Há Embargos à execução fiscal nº 0003000-46.2010.403.6108
Obs. 2: Consta arrolamento do referido imóvel, devendo a ocorrência de alienação, transferência ou
oneração do imóvel ser comunicada à Delegacia/Inspetoria da Receita Federal em 48h.
Valor do débito: R$ 275.878,28 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 408.000,00 (Quatrocentos e oito mil reais)

LOTE 163
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0044156-78.2013.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X D AMPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF do executado: 56.727.811/0001-43
Localização do lote: Rua Coronel José Venâncio Dias, 432, Jaraguá, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 máquina injetora de 150 toneladas, modelo ATIS, Himaco, ano 2006, em bom estado de conservação.
Valor do débito: R$ 87.568,06 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)

LOTE 164
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000321-80.2014.403.6125
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
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Partes: FAZENDA NACIONAL X GRÁFICA E EDITORA UNIÃO DE OURINHOS LTDA ME.
CNPJ/CPF DO Executado: 02.671.797/0001-84
CDA: 80 2 13 048406-41 e outras
Localização do lote: Rua Duque de Caxias, 862 – Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 impressora marca Multilith 1850 CD, duplo ofício 48x37, em bom estado de conservação e
funcionamento, monocromática, cor bege e marrom, avaliada em R$ 14.500,00;
B) 01 impressora Catu, manual, formato 1/4 de folha monocromática, em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$ 3.000,00;
C) 01 impressora automática Heidelberg, tipo leque, formato 1/8 de folha, em bom estado de conservação
e funcionamento, avaliada em R$ 4.800,00;
D) 01 guilhotina Catu, com 0,80 m de ‘boca’, semiautomática, para cortar papel, bom estado de
conservação e funcionamento, avaliada em R$ 11.800,00;
Obs.: Bens já penhorados em outros processos de Execução Fiscal em trâmite neste Juízo.
Valor do débito: R$ 41.976,69 em 02/2015
Valor de avaliação: R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais).

LOTE 165
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0045774-58.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X O & M IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 00.022.552/0001-09
CDA: 80 6 13 002375-24 e outra
Localização do lote: Rua Nossa Senhora da Saúde, 202 – Saúde - São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
02 caixas de reversão completas para caminhões toco ou trucado, de fabricação própria da executada, para
até 200 CV de potência, fabricados em aço, com eixos entalhados com engrenagens, rolamentos e garfo
seletor de rotação, novos em perfeito estado, sem numeração, do estoque rotativo da executada, avaliado
em R$ 42.000,00 cada.
Valor do débito: R$ 72.451,49 em 10/2015
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Valor de avaliação: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

LOTE 166
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000823-23.2012.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X INTERMOLDES FABRICA DE MODELOS PARA
FUNDIÇÃO
CNPJ/CPF do Executado: 57.901.803/0001-34
Localização do lote: Rua Oneda, nº 770 – São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Pórtico com 4m de largura e 3m de altura, calha para 3 toneladas, bom estado de conservação,
avaliado em R$ 12.000,00;
B) 01 Mesa de desempeno, dimensões 1,20m x 1,50m, bom estado de conservação, avaliada em R$
5.500,00;
C) 01 Fresadora ferramentaria Sogima, modelo FF 1100, mesa 1,10m x 0,45m, sem acesso à placa de
identificação, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 11.000,00;
D) 01 Torno Nardini 300 IV, barramento 1,60m, bom estado de conservação, avaliado em R$ 18.500,00;
E) 01 Plaina desengrossadeira Invicta, modelo DGI-63, bom estado de conservação, avaliada em R$
5.500,00;
F) 01 Serra de fita Ruas, diâmetro de 700mm, em bom estado de conservação, avaliada em R$ 3.000,00;
G) 01 Serra circular, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 3.000,00;
H) 01 Serra de fita, diâmetro de 350mm, regular estado de conservação, avaliada em R$ 1.000,00;
I) 01 Serra de fita, diâmetro de 600mm, bom estado de conservação, avaliada em R$ 2.200,00;
J) 01 Furadeira de coluna Yadoya, modelo FY-A50, série 1285, automática, bom estado de conservação,
avaliada em R$ 15.000,00;
K) 01 Lixadeira Mazutti, modelo L6000, nº 8834, bom estado de conservação, avaliada em R$ 3.800,00;
L) 01 Desempenadeira Omil, modelo DES400, série 09-01, bom estado de conservação, avaliada em R$
3.200,00;
M) 01 Mesa de desempeno, 2m x 1m, regular estado de conservação, avaliada em R$ 6.200,00.
Valor do Débito: R$ 111.409,50 em 05/2015
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Valor de avaliação: R$ 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e
cinquenta reais).

LOTE 167
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0000982-31.2010.403.6115
Vara: 1ª Vara Federal de São Carlos
Partes: UNIÃO FEDERAL (INSS) X MINER FUND INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF do Executado: 74.433.186/0001-09
Localização do lote: Rua Ezio Morganti, 930 – Distrito Industrial – Ibaté/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Área de terras, localizado na Rua Ezio Morganti, 930, registrada na matrícula 66.432, do Cartório de
Registro de Imóveis de São Carlos/SP, situada na cidade e município de Ibaté/SP, desta comarca e
circunscrição de São Carlos/SP, constituído do lote nº 33 da quadra nº 18, do loteamento denominado
Distrito Industrial Antonio Guaraty, medindo em sua integridade 105,00 metros de frente para a Rua 11;
14,14 metros segmento em curva da Rua 11 para a Avenida 02; 41,00 metros lateral divisa à esquerda
confrontando com a Avenida 02; 123,00 metros nos fundos, confrontando com o lote nº 32; 41,00 metros
lateral divisa à direita confrontando com a Avenida 01; 14,14 metros segmento em curva da Avenida 01
para a Rua 11, encerrando-se uma área de 6.115,18 m², imóvel este melhor descrito na matrícula 66.432.
Segundo o setor de Receita da Prefeitura Municipal de Ibaté, o imóvel possui a área construída de
1.833,60 m², o imóvel possui 3 unidades fabris (barracões), 2 escritórios e um depósito. Estado de
preservação do imóvel: antigo e com conservação razoável.
Obs.: Imóvel objeto de penhora em outros processos judiciais.
Valor do Débito: R$ 96.360,30 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 1.345.000,00 (Um milhão trezentos e quarenta e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 807.000,00 (Oitocentos e sete mil reais).

LOTE 168
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0006572-70.2011.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X JUSTARI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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CNPJ/CPF DO Executado: 54.395.538/0001-71
Localização do lote: Rod. do Açúcar, s/n, Km. 157 + 50m, B. Taquaral – Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
A) 01 caçamba Graneleira em aço carbono, chapa 1/8 (polegadas), de fabricação própria da executada,
capacidade de armazenamento de 26m³ de grão ou similares, com sistema hidráulico para elevação de
18T até 52 graus, a ser instalada em caminhão de 2 eixos marca VW ou Ford, inclusa a instalação e
pintura primer e também inclusa pintura automotiva da mesma cor do caminhão que receberá a caçamba,
avaliada em R$ 47.000,00;
B) 02 Caçambas Basculantes em aço carbono, chapa 1/8 (polegadas), de fabricação da própria executada,
capacidade de armazenamento de 5m³ de areia, pedra ou similares, com sistema hidráulico para elevação
de 10T até 52 graus, com abertura traseira, a ser instalada em caminhão, inclusa a instalação e pintura
primer e também inclusa a pintura automotiva da mesma cor do caminhão que recebera a caçamba,
avaliada em R$ 19.500,00 cada, totalizando R$ 39.000,00.
Valor do débito: R$ 69.082,54 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

LOTE 169
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004378-23.2013.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: INMETRO X GUEDES & MARCHIONI LTDA - ME
Localização do lote: Rua Coronel Alfredo de Oliveira, 12 – Vera Cruz/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 balcão de loja de roupas, em ferro, com duas gavetas, sendo uma com chave; tampa de pedra
granito, em bom estado de conservação, cor branca, avaliado por R$ 600,00;
B) 08 bancas de exposição, em ferro, desmontáveis, com a pintura um pouco gasta, avaliada R$ 150,00
cada uma, totalizando R$ 1.200,00;
Valor de avaliação: R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 900,00 (Novecentos reais).

LOTE 170
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Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0003431-88.2007.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
Partes: FAZENDA NACIONAL X AGRO PECUARIA E IMOBILIARIA HANAS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 51.171.858/0001-50
CDA: 80.6.06.111609-24 e outra
Localização do lote: Rua do Fico, 2.281, Jardim Ipanema, Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 veículo VW-Volkswagen Saveiro CLI, cor preta ano e modelo 1997, motor 1.6, placas JNO-4004,
RENAVAM 681319011, gasolina, em regular estado de conservação e funcionamento.
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 17/09/2015, constam débitos de IPVA, DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 441,46.
Valor do débito: R$ 50.283,38 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 11.000,00 (Onze mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)

LOTE 171
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0053049-58.2013.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X RIZZO COMERCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGO
P/FLORIC
CNPJ/CPF do executado: 50.769.900/0001-76
Localização do lote: Rua Heliópolis, nº 156/170 e 184, Vila Leopoldina, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 2.000 Pacotes de plásticos decorativos poli-metálico com 68cm x 80cm a folha. Cada pacote contém
25 folhas, modelo Classic, cores variadas, avaliados em R$ 32,00 cada um, totalizando R$ 64.000,00;
B) 2.000 Pacotes de plásticos decorativos poli-perolado, dupla face, com 65cm x 68cm a folha. Cada
pacote contém 25 folhas, modelo Pincelados, avaliados em R$ 20,00 cada um, totalizando R$ 40.000,00;
C) 1.600 Pacotes de plásticos decorativos poli-redondo com 50 folhas o pacote, modelo Formas,
avaliados em R$ 20,00 cada pacote, totalizando R$ 32.000,00.
Valor do débito: R$ 152.054,62 em 06/2015
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Valor de avaliação: R$ 136.000,00 (Cento e trinta e seis mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais)

LOTE 172
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0004266-34.2011.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X IRMAOS KANASHIRO INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA-EPP
CNPJ/CPF do executado: 64.681.455/0001-00
Localização do lote: Rua José Pinelli, nº 1-150, Distrito Industria, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Máquina industrial, própria para o corte e dobra de macarrão, com capacidade aproximada de
200kg de massa por hora, marca Kanashiro, em funcionamento e razoável estado de conservação,
avaliada em R$ 120.000,00;
B) 01 Máquina Industrial, própria para a fitura de ravioli, modelo indiana, sem identificação aparente, em
funcionamento e razoável estado de conservação, avaliada em R$ 24.000,00.
Valor do débito: R$ 205.469,84 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)

LOTE 173
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0012353-77.2013.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS
CNPJ/CPF do executado: 61.990.297/0001-74
Localização do lote: Rua das Aningas, 79, Vila Parque Jabaquara, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 terreno situado à Rua das Aningas, constituído pelo lote 16 da quadra 43 da Vila Parque Jabaquara, no
42º Subdistrito - Jabaquara, antes 30º Subdistrito - Ibirapuera, medindo 9,00m de frente, por 22,00m da
frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando uma área
de 198,00m², confrontando pelo lado direito com o lado esquerdo do lote 17; do lado esquerdo, com o
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lado direito do lote 15, e nos fundos com uma Passagem Particular. Inscrito no cadastro dos contribuintes
da Prefeitura Municipal sob nº 091.042.0016-0, tudo conforme a matrícula nº 42.487 do 8º CRI de São
Paulo, transcrição nº 126.115, da 11ª Circunscrição.
Valor do débito: R$ 266.211,14 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 811.800,00 (oitocentos e onze mil e oitocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 487.080,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e
oitenta reais)

LOTE 174
Natureza e nº do processo: Cumprimento de Sentença nº 0002000-62.2007.403.6125
Vara: 1ª Vara Federal de Ourinhos
Partes: INSS/FAZENDA X POLINOX EQUIPAMENTOS LTDA ME, GIOVANNI DE FREITAS E
POLLIANA DE FREITAS
Localização do lote: Avenida Com. José Zillo, 860 – Distrito Industrial - Ourinhos/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 máquina de solda mig, marca Esab, tipo 408 – Top Flex, em estado de nova, com tubo de CO².
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

LOTE 175
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0039217-55.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X METALURGICA SANAYR LTDA - EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 62.754.825/0001-59
CDA: 80 3 13 000299-89 e outras
Localização do lote: Rua Lino Guedes, 84 – V Brasilio Machado – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:

128 de 147

14/10/2015 12:02

:: SEI / TRF3 - 1394714 - Edital ::

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

12 toneladas de ferro trefilado 7mm, matéria prima do estoque rotativo, avaliado a tonelada em R$
7.000,00.
Valor do débito: R$ 71.098,58 em 10/2015
Valor de avaliação: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

LOTE 176
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0001509-73.2010.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X PANIFICADORA E CONFEITARIA E CASA DE CARNES J M J
LTDA
CNPJ/CPF do executado: 62.133.434/0001-17
CDA: FGSP200905268 e outra
Localização do lote: Av. Anacé, 17, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Televisor marca LG modelo 42LH20R, cor predominante preta, em regular estado de conservação e
em funcionamento, avaliada em R$ 400,00;
B) 47 Cadeiras dobráveis de madeira, cor predominante preta, em regular estado de conservação e em
uso, avaliada cada uma em R$ 35,00, totalizando R$ 1.645,00;
C) 29 Mesas quadradas dobráveis de madeira, med. aprox. 60x60cm, cor predominante preta, em regular
estado de conservação e em uso, avaliada cada uma em RS 40,00, totalizando R$ 1.160,00;
D) 25 Mesas quadradas dobráveis de madeira, med. aprox.. 70x70cm, cor predominante marrom, em
regular estado de conservação e em uso, avaliada cada uma em R$ 45,00, totalizando R$ 1.125,0;
E) 47 Cadeiras dobráveis de madeira, cor predominante marrom, em regular estado de conservação e em
uso, avaliada cada uma em R$ 30,00, totalizando R$ 1.410,00;
F) 02 Cortadores de frios, marca Filizola em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliada
cada uma em R$ 400.00, totalizando R$ 800,00;
G) 01 Balança digital, marca Toledo, mod. Prix 4 Plus, em bom estado de conservação e em
funcionamento, avaliada em R$ 1.500,00;
H) 01 Balança digital, marca Toledo, mod. Prix 3/14, em bom estado de conservação e em
funcionamento, avaliada em R$ 600,00;
I) 01 Forno de pizza, marca Di Volpi, med. aprox. 43cm de diâmetro, cor predominante verde escuro, em
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bom estado de conservação e em funcionamento, avaliado em RS 3.700,00;
J) 01 Chapa a gás para lanches, marca FritoMaq, med. aprox. 80x50cm, em regular estado de conservação
e em funcionamento, avaliada em R$ 400,00;
K) 01 Refrigerador/câmara vertical para pães, marca Frilux. med. aprox. 2,00x0,70x1,85m, em bom
estado de conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 3.600.00;
L) 01 Geladeira vertical, marca Gelopar, com cinco portas, med. aprox. 2,00x2,65m, em bom estado de
conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 4.000.00;
M) 01 Freezer horizontal Prosdócimo, mod. 06554F8A2, com 4 portas pequenas, cor predominante
branca, em ruim estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 350,00
N) 01 Fogão industrial com seis bocas, sem marca aparente, em regular estado de conservação e em
funcionamento, avaliado em R$ 400,00;
O) 01 Masseira industrial, sem marca aparente, com tacho, cor predominante branca, com capac. aprox.
de 50kg (conforme informação obtida no local), med. aprox. 1,50x0,60x1,30m, em regular estado de
conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 3.500,00;
P) 01 Forno industrial para pães, revestido em chapa, sem marca aparente, med. aprox. 1,05x0,80x1,00m,
em regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 1.200,00;
Q) 01 Buffet de mesa, marca Progás, com seis cubas, em vidro e metal, em bom estado de conservação e
em uso, avaliado em R$ 400.00.
R) 01 Buffet de mesa, marca Progás, com quatro cubas, em vidro e metal, em bom estado de conservação
e em uso, avaliado em R$ 300.00;
S) 01 Balcão expositor refrigerado Polar, com 3 prateleiras, em vidro e metal, med. aprox. 1,20x1,65m,
em regular estado de conservação e em uso, avaliado em R$ 900,00;
T) 01 Expositor refrigerado, sem marca aparente, com 4 prateleiras, em vidro e metal branco, med. aprox.
1,95x1,20m, em bom estado de conservação e em uso, avaliado em R$ 1.200,00;
U) 01 Balcão expositor, sem marca aparente, em vidro, com 3 prateleiras em metal branco, med. aprox.
1,25x1,10x0,60m, em regular estado de conservação e em uso, avaliado em R$ 350,00;
V) 01 Balcão expositor refrigerado, sem marca aparente, em vidro, com 3 prateleiras em metal branco,
med. aprox. 1,25x0,55x0,60m, em regular estado de conservação e em uso, avaliado em R$ 500,00.
Valor do débito: FGTS NÃO PARCELA
Valor de avaliação: R$ 29.440,00 (Vinte e nove mil quatrocentos e quarenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 14.720,00 (Quatorze mil setecentos e vinte reais)

LOTE 177
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003080-70.2002.403.6114
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Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X S SUGA & CIA LTDA
CNPJ/CPF do Executado: 56.206.972/0001-91
CDA: 80 6 01 030419-39 e outras
Localização do lote: Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 836 – São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Veículo Fiat Mille Eletronic, ano/modelo 1993/1993, azul, a gasolina, RENAVAM nº 609984527,
placas BQJ 1330, com reparos de funilaria e pintura na porta do passageiro, na tampa traseira e no
para-lama esquerdo, não funcionando e em mal estado de uso e conservação.
Obs.: Conforme extrato da Sec. da Fazenda do ESP, de 07/01/2013, constam débitos de IPVA, DPVAT e
licenciamento, no valor total de R$ 177,90.
Valor do Débito: R$ 40.853,91 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 4.750,00 (Quatro mil setecentos e cinquenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.375,00 (Dois mil trezentos e setenta e cinco reais).

LOTE 178
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0007231-11.2013.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X MARTINS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 04.007.855/0001-03
Localização do lote: Rua Buritizal, 28, Dois Córregos – Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
A) 01 Torno convencional Nardini modelo ND 325, ano 2006, nº F9 KFX 768, cor cinza, em uso,
avaliado em R$ 30.000,00;
B) 01 Máquina Metaleiro marca Piranha, mod. P-50, nº 11572, verde, em uso, avaliada em R$ 30.000,00;
C) 01 Fresa de mesa giratória, branca nº 200805124b marca Powermac mod. Xzw-6326, avaliada em R$
24.000,00;
D) 01 Furadeira radial marca MAS modelo VR4, antiga, importada, sem numeração e em uso, verde,
avaliada em R$ 22.000,00;
E) 01 Furadeira de mesa marca Kone, mod. KMB 30, nº 30, ano 1988, branca, avaliada em R$ 6.000,00;
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F) 01 Soldadora Mig marca Esab, mod. Smashweld 408, amarela, nº F10440554, em uso, avaliada em R$
4.000,00;
G) 01 Compressor de ar marca Chiarerini, mod. Cj 20 apv 200 litros, nº 594, verde, em uso, avaliado em
R$ 2.400,00.
Valor do débito: R$ 92.369,33 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 118.400,00 (Cento e dezoito mil e quatrocentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 59.200,00 (Cinquenta e nove mil e duzentos reais)

LOTE 179
Natureza e nº do processo: Cumprimento de Sentença nº 0009091-32.1999.403.6111
Vara: 1ª Vara Federal de Marilia
Partes: INSS X IND/METALURGICA MARCARI LTDA
Localização do lote: Rua Duque de Caxias, 192 –Vera Cruz – Marilia/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Prensa marca HARLO; capacidade para 40 toneladas; nas cores verde, laranja e amarela;
funcionando, modelo VR 22; fabricação 1980, nº 470; em bom estado, avaliada em R$ 16.000,00;
B) 01 Prensa marca HARLO; capacidade para 40 toneladas; nas cores verde e amarela; funcionando,
modelo VR 40; fabricação 1980 n º 535; em bom estado, avaliada por R$ 16.000,00;
C) 01 prensa marca HARLO; capacidade para 40 toneladas; nas cores verde e laranja; funcionando, sem
plaqueta de identificação, mas similar às duas anteriores, em bom estado, avaliada em R$ 16.000,00;
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

LOTE 180
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0002448-50.2011.403.6107
Vara: 2ª Vara Federal de Araçatuba
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Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X ARMARINHOS GERALDO LTDA EPP
CNPJ/CPF do executado: 04.515.720/0001-40
Localização do lote: Rua Paraiso nº 1.399, Araçatuba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Veículo, tipo caminhão, marca MB/M.Benz L 1113, RENAVAM 400111608, placa BWD-0273, Chassi
344014127084436, cor vermelha, modelo e fabricação 1986, combustível diesel, carroceria fechada baú.
Valor do débito: R$ 88.462,85 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

LOTE 181
Natureza e nº do processo: Embargos a Execução Fiscal (Cumprimento de Sentença) nº
0528784-28.1996.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: TOBU EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA X INSS
CNPJ/CPF do executado: 29.979.036/0001-40
Localização do lote: Rua Otília, nº 687, Vila Esperança, São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
30 Peças de ferramenta de aperto, tipo soquete, para soltar e apertar parafusos de rodas de caminhão,
ônibus e carros em geral, confeccionadas em aço cromo molibdênio, medindo, no encaixe, 1” por 50mm
no sextavado, por 70mm de comprimento, novas e pertencentes ao estoque rotativo da empresa, avaliadas
em R$ 175,00 cada peça.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 2.625,00 (Dois mil seiscentos e vinte e cinco reais)

LOTE 182
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0010841-05.2004.403.6108
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Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL X EGUINALDO CESAR DA SILVA BAURU - ME
CNPJ/CPF do executado: 02.939.459/0001-80
CDA: 80 4 04 047075-32
Localização do lote: Rua José Miguel 24-26, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Honda CBX 250 Twister, ano fabricação/modelo 2004, cor vermelha gasolina, placa DLQ 3884,
RENAVAM 00830774106.
Obs.: Conforme extrato da Secretaria da Fazenda/SP, de 04.09.2015, constam débitos de IPVA 2015,
DPVAT 2014/2015 e licenciamento2015, totalizando R$ 946,99.
Valor do débito: R$ 62.157,81 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais)

LOTE 183
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0022822-95.2007.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X INDUSTRIA DE RENDAS IPIRANGA LTDA
CNPJ/CPF do executado: 61.494.910/0001-62
CDA: 80.6.06.152991-53 e outras
Localização do lote: Rua Cipriano Barata, 1.607, Ipiranga, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 05 Máquinas trançadeiras de renda importadas, marca W.M.OSTERMANN, com 48 fusos cada uma,
números de série: 6220, 10916, 7971, 9012 e 10917, avaliada cada uma em R$ 56.000,00, totalizando R$
280.000,00;
B) 01 Máquina trançadeira de renda importada, marca W.M.OSTERMANN com 56 fusos, número de
série 8109, avaliada em R$ 65.000,00;
C) 02 Máquinas trançadeiras de rendas nacionais, marca IPIRANGA, com 32 fusos. Números de série: 01
e 03, avaliada cada uma em R$ 45.000,00, totalizando R$ 90.000,00.
Obs.: Não existem máquinas similares no mercado que sirvam de parâmetro para avaliação. As máquinas
possuem mais de 15 anos e encontram-se em bom estado de uso conservação. Os bens já foram objeto de
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penhora em outros processos executivos fiscais.
Valor do débito: R$ 512.332,10 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 217.500,00 (Duzentos e dezessete mil e quinhentos
reais)

LOTE 184
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0028008-26.2012.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X LIMA MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ/CPF do executado: 04.960.823/0001-10
CDA: 80 2 11 077118-14 e outras
Localização do lote: Rua Yvorne, 176, Casa 2, Lauzane Paulista, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 torno Nardini, modelo 300II, com 1,5m de barramento, porém desgastado.
Valor do débito: R$ 75.611,11 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

LOTE 185
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0038073-46.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X ASSEMBLER INDÚSTRIA E COMERCIO DE CHICOTES
EL
CNPJ/CPF DO Executado: 69.169.720/0001-81
Localização do lote: Rua Jamblico, 37 – Casa Verde – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:

135 de 147

14/10/2015 12:02

:: SEI / TRF3 - 1394714 - Edital ::

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

A) 01 máquina de corte de cabos, decapa, que mede e aplica terminais nas duas pontas, automática, marca
CLS, importada dos EUA, avaliada em R$ 450.000,00;
B) 05 prensas eletrônicas, marca AMP, para aplicação de terminais, importada dos EUA, com sensor de
presenças, avaliadas em R$ 35.000,00 cada, perfazendo um total de R$ 175.000,00.
Valor do débito: R$ 674.854,30 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte cinco mil reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos
reais).

LOTE 186
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0003062-49.2002.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X MEDMOL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS LTDA E
RAFAEL APARECIDO MEDINA
CNPJ/CPF do Executado: 60.938.818/0001-81
CDA: 80 6 01 030323-52 e outras
Localização do lote: Rua Victor Andrew, nº 585 – Distrito Industrial – Sorocaba/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 Máquina tipo Karjar, para enrolamento de anel e mola, com rolamento até 8mm, sem marca aparente,
cor cinza, em bom estado de conservação mas encontra-se desativada.
Valor do Débito: R$ 70.270,75 em 05/2015
Valor de avaliação: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

LOTE 187
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004003-28.2013.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X SUCIP EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 58.292.103/0001-52
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Localização do lote: Rua Professor Manuel R. Lourenço, 99, Santa Rosa – Piracicaba/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
01 carregador de sucata marca Sucip, modelo CF 600P, capacidade de 5.000kg, novo, excelente estado, de
fabricação própria.
Valor do débito: R$ 28.756,77 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)

LOTE 188
Natureza e nº do processo: Cumprimento de sentença nº 0018354-98.2001.403.6182
Vara: 2ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS/FAZENDA X ALIANCA METALURGICA S/A
Localização do lote: Rua Freire Bastos, 89 – Jaçanã – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
02 máquinas industriais – injetoras sob pressão de câmara quente, números de série 1305418501 e
1305418502 (números constantes também da respectiva nota fiscal de aquisição dos bens), marca “LK
Machine”, modelo SOTON DC 50 LK, cinquenta toneladas. Os bens se encontram em perfeitas condições
de conservação e de funcionamento, ambos com apenas um ano de uso, tendo sido adquiridas novas pela
embargante em 29/04/2013, avaliada em R$ 106.000,00 cada, totalizando R$ 212.000,00.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

LOTE 189
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0000419-53.2013.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X SUELI A A DAL MEDICO – EPP, SUELI APARECIDA DE
AZEVEDO DAL MEDICO
CNPJ/CPF do executado: 01.526.252/0001-11
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Localização do lote: Rua 7 de Setembro, 5-64, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 92 Unidades de Laminado Fórmica acab.TX vários padrões madeirado, valor unitário R$ 120,00,
totalizando R$ 11.040,00;
B) 230 Unidades de Laminados Fórmica acab. TX várias cores lisas, valor unitário R$ 90,00, totalizando
R$ 20.700,00.
Valor do débito: R$ 36.140,95 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 31.740,00 (Trinta e um mil setecentos e quarenta reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 15.870 (Quinze mil oitocentos e setenta reais)

LOTE 190
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 0557783-54.1997.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS X FLORIN CART. IND. E COM. LTDA.
CNPJ/CPF do executado: 60.759.198/0001-13
Localização do lote: Rua Vinte e um de Abril, 1.011/1.013, Brás, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Máquina de corte-vinco, Super Vinco, feva 70cm x 100cm número 0688, avaliada em R$
40.000,00;
B) 01 Impressora Offset, marca Roland-Parva, tipo RP2, número 18809, ano de fabricação 1996,
monocolor, avaliada em R$ 40.000,00;
C) 4.000 Kg de papel cartão duplex, gramatura 300g, mede 066cm x 096 cm marca Ripasa, tipo Paul LR
Matiz LIM, novos, pertencentes ao estoque, da executada, avaliado cada quilo em R$ 5,50, totalizando R$
22.000,00.
Valor do débito: R$ 259.014,11 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais)

LOTE 191
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Natureza e n° do processo: Carta Precatória (Execução Fiscal) nº 0037335-24.2014.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X SERCON ENGENHARIA DE SISTEMAS S/C LTDA
CNPJ/CPF do executado: 46.360.020/0001-74
CDA: 80 6 02 096703-95
Localização do lote: Alameda dos Nhambiquaras, 1500, 6º andar, conj. 67, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
43 cópias do Sistema Sercon, versão Visual em Banco de Dados, gravadas em CD-ROM, pertencentes ao
estoque rotativo da executada, avaliada cada uma em R$ 15.000,00.
Valor do débito: R$ 646.941,45 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais)

LOTE 192
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004158-74.2011.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X PRODUTOS ALIMENTICIO GLACEAL LTDA
CNPJ/CPF DO Executado: 60.813.334/0001-06
CDA: 80 4 10 048469-08 e outra
Localização do lote: Rua Itamonte, 2124, – Jardim Brasil – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 batedeira de massa, marca Inova para 10 kg de massa, avaliada em R$ 1.900,00;
B) 02 cilindros de massa de 0,30 cm com motor, avaliados em R$ 4.000,00 cada, totalizando R$ 8.000,00;
C) 01 forno a gás, marca Inova, para 10 assadeiras, avaliado em R$ 9.000,00;
D) 01 forno elétrico de lastro para esfiha com quatro assadeiras, marca Nobil, avaliado em R$ 5.500,00
E) 01 empanadora de mesa para salgados marca Bralix, avaliado em R$ 8.500,00.
Valor do débito: R$ 40.680,08 em 03/2015
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Valor de avaliação: R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 16.450,00 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta
reais).

LOTE 193
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0002982-02.2013.403.6114 e apenso
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X ENGEMEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
CNPJ/CPF do Executado: 43.234.996/0001-02
CDA: 80 4 13 032245-18 e outras
Localização do lote: Rua Chile, nº 370 – São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 02 Prensas hidráulicas e fricção Welko Accite Supec nº 1061 e 1060, capacidade 350 toneladas e 100
toneladas de extração, em razoável estado de conservação. Máquinas sem uso há mais de 1 ano e em
funcionamento, segundo declaração da executada, avaliada em R$ 45.000,00 cada, totalizando R$
90.000,00;
B) 01 Prensa hidráulica Charles Metroz, dupla ação, com 500t e 200t, nº de série e ano de fabricação não
aparentes, razoável estado de conservação. Em uso, conforme declaração da representante da executada,
avaliada em R$ 150.000,00.
Valor do Débito: R$ 236.231,23 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

LOTE 194
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0004289-94.1999.403.6109
Vara: 4ª Vara Federal de Piracicaba
Partes: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - CRQ X TECNICONTROL IND/ E COM/ DE
PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA.
Localização do lote: Rua Ataulfo Alves, 337 – Piracicaba/SP
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Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais Ônus:
200 quilogramas de Metabiol PM (metarhizium anisopliae), inseticida biológico, de fabricação da própria
empresa executada, avaliado em R$ 70,00 o quilograma, totalizando R$ 14.000,00.
Valor de avaliação: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 7.000,00 (sete mil reais)

LOTE 195
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0043267-61.2012.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X AMI AUTO METALURGICA INDUSTRIAL LTDA- EPP
CNPJ/CPF DO Executado: 62.772.595/0001-50
Localização do lote: Rua Francisco Machado Campos, 11 (220) – Tatuapé – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
5.840 quilos de barra de aço SAE 1045, diâmetro de 065,00mm, em barras de 5,0 a 6,0 metros de
comprimento, polido e oleado, avaliado em R$ 6,85 o Kg, totalizando R$ 40.004,00.
Obs. Bens pertencentes ao estoque rotativo da executada.
Valor do débito: R$ 42.038,36 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 40.004,00 (quarenta mil e quatro reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 20.002,00 (vinte mil e dois reais).

LOTE 196
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0001044-24.2012.403.6108
Vara: 3ª Vara Federal de Bauru
Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X GRAFICA E EDITORA INTERATIVO LTDA
CNPJ/CPF do executado: 60.323.250/0001-94
Localização do lote: Av. Amapá 1-8, Bauru/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
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01 Máquina Impressora off Set, marca Adast Dominant 525 P, bicolor, em bom estado de conservação e
em funcionamento.
Obs.: Embargos à execução fiscal nº 0006505-74.2012.403.6108
Valor do débito: R$ 67.183,88 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)

LOTE 197
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0033228-59.1999.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X JOTRANS IND/ E COM/ DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF do executado: 44.141.596/0001-15
CDA: 80.6.99.011830-41
Localização do lote: Av. Dr. Luiz Arrobas Martins, 121, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Máquina bobinadeira marca Digmotor, modelo DMB-5000, MCJS, serie nº 0391, destinada a
enrolar fios de cobre, diâmetro ´máximo de 03 milímetros, não foi possível verificar a máquina
funcionando, pois estava desligada, avaliada em R$ 15.000,00;
B) 01 Torno para enrolamento de bobinas pesadas para transformadores até 200KWA, com inversor de
3HP, não foi possível verificar a máquina funcionando, pois estava desligada, avaliada em R$ 2.700,00;
C) 01 Torno para enrolamento de transformadores ate 200 KWA, com inversor de 03 HP, fabricação
própria, não foi possível verificar a máquina funcionando, pois estava desligada, avaliada em R$
1.600,00.
Valor do débito: R$ 43.983,44 em 08/2015.
Valor de avaliação: R$ 19.300,00 (Dezenove mil e trezentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 9.650,00 (Nove mil seiscentos e cinquenta reais).

LOTE 198
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0030329-97.2013.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
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Partes: FAZENDA NACIONAL X QUALYGRAFY COPIADORA S/C LTDA - ME
CNPJ/CPF do executado: 01.564.573/0001-00
CDA: 80 4 12 026369-00 e outras
Localização do lote: Avenida São João, 439, 3º andar, Loja 403, Centro, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 máquina de impressão offset marca Abdck 450, usada, avaliada em R$ 7.000,00;
B) 01 máquina de impressão offset marca Ricoh 1010, usada, avaliada em R$ 2.900,00.
Obs.: Ambas se encontravam em bom estado de conservação e sendo utilizadas pelo executado.
Valor do débito: R$ 26.372,76 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais)

LOTE 199
Natureza e nº do Processo: Execução Fiscal nº 0000113-56.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INMETRO X SUPERMERCADO RED LTDA EPP
Localização do lote: Avenida Antonio Munhoz Bonilha, 1158, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 forno a gás, marca Lieme, modelo Turbo Express Gold, sem identificação aparente.
Valor de avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

LOTE 200
Natureza e nº do processo: Embargos a Execução Fiscal (Cumprimento de Sentença) nº
1502981-65.1998.403.6114
Vara: 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
Partes: FAZENDA NACIONAL X BACKER S/A
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Localização do lote: Rua MMDC, 1101 – São Bernardo do Campo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
02 Máquinas de inserção de dúzia de cabos plásticos, juntamente com o conjunto hidráulico da marca
Rexho, as quais possuem número de patrimônio 152 e 153, ambas funcionando perfeitamente, avaliada
em R$ 85.000,00 cada.
Obs.: Conforme item 10.1 do edital, em ocorrendo a arrematação deste lote, o pagamento poderá ser feito
por meio de cheque de titularidade do arrematante.
Valor de avaliação: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

LOTE 201
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0556657-66.1997.403.6182
Vara: 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: INSS X DOZIL IND/ E COM/LTD E DOMINGOS ABRÃO BAHI.
CNPJ/CPF DO Executado: 62.077.649/0001-68
Localização do lote: Rua Coronel Fawcett, 1146 – Água Funda – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 máquina tupia acabamento, copiadora, marca Gibem, medindo aproximadamente, 0,60m de largura
x 1,5m de altura x 0,50m de profundidade, com grade de proteção, sem numeração visível, em regular
estado, aparentando estar parada há longo tempo, mas segundo informações do depositário, funcionando,
avaliada em R$ 10.000,00:
B) 01 máquina soldo ponto, com bico de cobre na parte superior e inferior, numeração não localizada, em
aparente mal estado e com aparência de desuso prolongado, mas segundo depositário, funcionando,
avaliada em R$ 3.000,00;
C) 01 máquina de embalagem com filme PVC, recolhível, com túnel de resistência e esteira com roletes
automáticos, medindo aproximadamente 2m de largura x 0,70m de altura e 1,70m de altura, em mal
estado de conservação com aparência de estar paralisada há muito tempo e segundo o depositário, estaria
funcionando, avaliada em R$ 3.800,00;
D) 3 roletes para transportes de peças com aproximadamente 2m de comprimento x 0,50m de largura, em
mal estado de conservação e com aparência de não ser usado há longo tempo, avaliado em R$ 500,00
cada, totalizando R$ 1.500,00;
E) 01 máquina “Post Forming”, contínua marca Homag, controlada por painel apartado, com mesa
regulável, com 2 grupos de motores no final do curso, em regular estado de conservação, com aparência
de estar paralisada, mas segundo o depositário, funcionando, avaliada em R$ 60.000,00.
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Valor do débito: R$ 168.962,86 em 04/2015
Valor de avaliação: R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 39.150,00 (trinta e nove mil cento e cinquenta
reais).

LOTE 202
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0534924-44.1997.403.6182
Vara: 4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X ARTPACK IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRAFICA LTDA
CNPJ/CPF do executado: 62.042.874/0001-69
CDA: 80.7.96.009258-52
Localização do lote: Rua Allpac, 136, Jaraguá, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
A) 01 Extrusora para produção de filmes, marca Reifenhauser, modelo RT 801190/25D, rosca de 90 mm,
encontra-se em uso e bom estado conservação, avaliado em R$ 70.000,00;
B) 01 Extrusora para produção de filmes, marca Reifenhauser, modelo RT 681170/30D rosca de 70mm,
encontra-se em manutenção e bom estado de conservação, avaliada em R$ 55.000,00;
C) 01 Extrusora para produção de filmes, marca Reifenhauser, modelo SV.050.120D, com rosca de
50mm, nº 886.010.82, que encontra-se em bom estado de conservação, porém, está desativada, avaliada
em R$ 40.000,00;
D) 01 Extrusora para produção de filmes, marca Reifenhauser, modelo RT 8115025D com rosca de 50mm
11570889, que ainda encontra-se parcialmente desmontada (ausência de motor, redutor, itens de painel,
etc.), avaliada em R$ 15.000,00.
Valor do débito: R$ 338.496,75 em 08/2015
Valor de avaliação: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)

LOTE 203
Natureza e n° do processo: Execução Fiscal nº 0048898-49.2013.403.6182
Vara: 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
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Partes: FAZENDA NACIONAL (INSS) X IOPE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA
CNPJ/CPF do executado: 61.929.535/0001-36
Localização do lote: Rua Eulálio da Costa Carvalho, 99, Limão, São Paulo/SP
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
01 prensa Jundiaí, mod. ELC80 F6, nº 12898, para estamparia de metais, estrutura em chapa soldada,
transmissão engrenagem, mesa fixa horizontal, engate fricção pneumático, comando eletrônico, ligada em
220V.
Valor do débito: R$ 80.473,34 em 09/2015
Valor de avaliação: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

LOTE 204
Natureza e nº do processo: Execução Fiscal nº 0030553-35.2013.403.6182
Vara: 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo
Partes: FAZENDA NACIONAL X RONALDO ZANARDO INFORMATICA
CNPJ/CPF DO Executado: 02.012.622/0001-65
CDA: 80 4 13 001285-18 e outras
Localização do lote: Avenida Mateo Bei, 2511 – São Paulo/SP.
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus:
28 microcomputadores com processador CELERON de 2,1 GHz, com 1 GB de memória RAM e HD de
40 GB, com monitor de LCD marca LG de 15 polegadas, com teclado e mouse, avalidados em R$ 399,00
cada.
Valor do débito: R$ 28.464,11 em 03/2015
Valor de avaliação: R$ 11.172,00 (Onze mil cento e setenta e dois reais).
Lance mínimo para arrematação em 2º Leilão: R$ 5.586,00 (Cinco mil quinhentos e oitenta e seis
reais).
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