RESUMO DOS BENS A SEREM LEILOADOS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE DE
2018

(09ªVT - 0010229-27.2016.5.03.0009) - 1 (um) conjunto de estofados em courino, ótimo estado,
cor cinza, sendo sete estofados de um lugar e um estofado de três lugares, pés cromados,
avaliado, o conjunto, por R$ 3.000,00 (três mil reais);
- 1 (um) aparador, cor cinza, com quatro gavetas, em fórmica, ótimo estado, com,
aproximadamente, 0,80 cm de altura por 1,60 cm. de comprimento, avaliado por R$ 500,00
(quinhentos reais);
- 8 (oito) poltronas pequenas, cor azul, em courino, pés de madeira pintada de branco, ótimo
estado, avaliado, o conjunto, por R$ 1.600,00. (um mil e seiscentos reais)
VALOR TOTAL: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
Todas as despesas de impostos, taxas, multas incidentes ou que venham a incidir, assim como a
remoção e transporte dos bens arrematados correrão por conta e risco do arrematante, não
podendo este alegar desconhecimento das condições ora estabelecidas.

(09ªVT - 0011806-40.2016.5.03.0009) - 1 (uma) geladeira tipo câmara frigorífica, de tamanho
aproximado 2,80 m X 2,30m X 1,00m, cor branca, sem número aparente, com placas de Agisa
03 e Agisa 04 e HGA Frio - Grundling, em bom estado de
conservação e em funcionamento, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
- 2 (duas) máquinas masseiras, em com estado de uso e conservação, sem marcas ou números
aparentes, avaliadas num total de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada - total de R$10.000,00 (dez
mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Todas as despesas de impostos, taxas, multas incidentes ou que venham a incidir, assim como a
remoção e transporte dos bens arrematados correrão por conta e risco do arrematante, não
podendo este alegar desconhecimento das condições ora estabelecidas.

(14ªVT - 0010755-78.2017.5.03.0002) - 01 (uma) motocicleta HONDA/CG 125 FAN, Cor
Preta, Placa: HGU-2843, Ano Fabricação/Ano Modelo: 2007/2008, Chassi:
9C2JC30708R098749, Renavam: 00945486448, com 558.183 Km
rodados, em uso, funcionando, contendo alguns riscos na lataria e furos no estofado, em regular
estado, avaliada em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
Total da avaliação: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

(16ªVT - 0011503-68.2017.5.03.0016 ) - 1) 1223,03 metros quadrados de vidro da marca Saint
Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção, em chapas de 2,52m por 2,04m por
9,5mm, do tipo transparente/incolor, valor unitário do metro quadrado de R$ 45,08 (quarenta e

cinco reais e oito centavos), totalizando R$ 55.133,68 (cinquenta e cinco mil reais, cento e
trinta e três reais e sessenta e oito centavos);
2) 01 Veículo automotor do tipo Caminhoneta, modelo Range Rover Evoque Dynamic 5D,
marca Land Rover, placa FGM-8256, RENAVAM 00508995710, CHASSI
SALVA2BG5DH738921, cor predominante preta, ano de fabricação 2012, modelo 2013, motor
a gasolina, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 153.000,00 (cento e
cinquenta e três mil reais);
3) 01 Veículo automotor do tipo Caminhão, modelo 9150 E Delivery, marca Volkswagen, placa
HLH8815, RENAVAM 00264368061, CHASSI 9533A62P3BR109666, cor predominante prata,
ano de fabricação 2010, modelo 2011, motor a diesel, com carroceria do tipo carga seca, em
bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos
reais);
4) 01 Veículo automotor do tipo Caminhão, modelo 1214C, marca Mercedes Benz, placa KKN1917, RENAVAM 00679869190, CHASSI 9BM693023VB125312, cor predominante branca,
ano de fabricação 1997, modelo 1997, motor a gasolina, com carroceria do tipo carga seca, em
bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos
reais);
5) 01 Veículo automotor do tipo Veículo de passeio, modelo Palio Fire 1.0 5P, marca Fiat,
placa HCI3926, RENAVAM 00839620527, CHASSI 9BD17146752485065, cor predominante
prata, ano de fabricação 2004, modelo 2005, motor a gasolina, em bom estado de uso e
conservação, avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
6) 01 Veículo automotor do tipo Caminhoneta, modelo Strada Trekking 1.4 Flex, marca Fiat,
placa HEJ-6079, RENAVAM 00891285717, CHASSI 9BD27802A72524768, cor predominante
preta, ano de fabricação 2006, modelo 2007, motor flex, em bom estado de uso e conservação,
avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
7) 01 Veículo automotor do tipo Motocicleta, modelo CG150 TITAN ESD, marca Honda, placa
HAL-1948, RENAVAM 00843360682, CHASSI 9C2KC08205R009703, cor predominante azul,
ano de fabricação 2004, modelo 2005, motor a gasolina, em bom estado de uso e conservação,
avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
TOTAL DA AVALIAÇÃO - R$ 420.233,68

(17ªVT) - "01 balcão de atendimento em formato L em metalon rosa e tampo em granito cinza
que avalio em R$400,00 (Quatrocentos reais) que é total desta avaliação."
Obs. 1: O(s) bem(ns) penhorado(s) encontra(m)-se na Rua do Barão Monte Alto, 620, Cardoso
(Barreiro), Belo Horizonte, MG.
Considerar-se-á vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
(23ªVT) - 01 freezer REFRIMATE, 02 portas, vertical, nº de série 00319778, tensão 220 v.,
seminovo, avaliado em R$5.900,00. Total da avaliação: R$5.900,00
(24ªVT - 0010354-13.2017.5.03.0024 ) - 01 (um) Refrigerador compacto, Consul, cor branca,
capacidade aproximada, 80 litros, com arranhados na porta, no mais, em regular estado de uso e
funcionamento, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais); 01 (um) Climatizador, Springer, cor

branca, em regular estado de uso e funcionamento, avaliado em R$560,00 (quinhentos e
sessenta reais). Total da avaliação R$1.160,00 (Hum mil, cento e sessenta reais).
Obs.: o lanço mínimo para arrematação será de 30% do valor da avaliação.

(32ªVT) - 01) 01 (uma) impressora, marca Xerox, modelo Workcentre PE220, funcionando e
em regular estado de conservação, avaliada em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
02) 01 (um) bebedouro, marca Master Frio, modelo Fresh, cor branca, 127V, funcionando e em
regular estado de conservação, avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta reais);
03) 04 (quatro) cadeiras de escritório, com assentos e encostos em polipropileno, na cor azul,
em bom estado de conservação, cada uma avaliada em R$50,00 (cinquenta reais), perfazendo o
total de R$200,00 (duzentos reais);
04) 01 (um) sofá longarina, com três assentos, com estofado na cor cinza e com estampas de
flores, base em ferro na cor preta, em regular estado de conservação, avaliado em R$250,00
(duzentos e cinquenta reais);
05) 01 (um) computador, com processador Pentium(R) Dual Core CPU E5500 2.80GHz, RAM
2GB, HD 465GB, com monitor CCE LED 15,6'', com duas caixinhas de som, com teclado nas
cores preto e prata, com gabinete e mouse na cor preta, em regular estado, funcionando,
avaliado em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
06) 01 (um) computador, com processador Pentium(R) Dual Core CPU E5200 2.50GHz, RAM
4GB, HD 232GB, com monitor NOVA LM-522N nas cores preto e prata, com teclado, mouse e
gabinete na cor preta preto, funcionando e em regular estado de conservação, avaliado em
R$600,00 (seiscentos reais);
07) 01 (uma) mesa de escritório de madeira, com três gavetas, medindo aproximadamente
1,20m de
comprimento x 0,60m de largura, em regular estado de conservação, avaliada em R$110,00
(cento e dez reais);
08) 02 (duas) mesas de escritório em MDF, na cor cinza, com três gavetas, medindo
aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,70m de largura, em regular estado de
conservação, cada uma avaliada em R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), perfazendo o total de
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); e
09) 02 (duas) mesas de escritório em MDF, na cor cinza, com porta-teclado, medindo
aproximadamente 1,06m de comprimento x 0,64m de largura, em regular estado de
conservação, cada uma avaliada em R$100,00 (cem reais), perfazendo o total de R$200,00
(duzentos reais).
Total da avaliação: R$2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais).

(32ªVT) - 2070 (duas mil e setenta) unidades de Lubrisex woman (gel para massagem interna)
Lote 161161, fabricação em 12/2016, validade 12/2019, avaliada a unidade em R$17,00
(dezessete reais), perfazendo o total de R$35.190,00 (trinta e cinco mil cento e noventa reais) ;

- 504 (quinhentos e quatro) unidades de Doudeal Up, Lote 001/18, fabricação 05/2018, validade
05/2021, avaliada a unidade em R$7,00 (sete reais), perfazendo um valor penhorado de
R$3.528,00 (três mil quinhentos e vinte e oito reais);
Total da avaliação - R$ 38.718,00 (trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais).

(32ªVT - 0000191-72.2015.5.03.0111) - 01 (um) imovel constituido pelo lote com area de 2300
m2 , conforme matricula n. 6609 do Livro 2 do Cartorio do 7 Oficio de Registro de Imoveis de
Belo Horizonte e IPTU 2014 PBH indice cadastral 234125W301001-2, com aproximadamente
60% de area de galpoes, com paredes de alvenaria/blocos e telhados em estrutura metalica,
terreno com declive suave, com entrada pelos fundos anexo ao imovel que da de frente para a
Av. Amazonas, n. 8754, Bairro Jardinopolis, a depender da constituicao de servidao de
passagem, limites e confrontacoes planta, em bom estado de conservacao, que ora avalio em
R$4.000.000,00 (quatro milhoes de reais). Obs.: trata-se de terreno contiguo com o imovel que
da de frente para a Av. Amazonas, n. 8754, sem quaisquer marcas, tapumes ou divisorias.
Total da avaliação: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
OBS: Não serão aceitos lances inferiores a 50% do valor da avalia o, consoante art.891,
parágrafo único do CPC.

(38ªVT- 0001883-59.2014.5.03.0138) - - 01 (UMA) unidade de impressora rotativa para
impressão de jornal, marca HARRIS, com esteira rolante, composta por diversas unidades, na
cor verde, em bom estado, avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Total da avaliação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

(38ªVT) - 01 MÁQUINA DE SOLDA com inversor de 150 amperes, da marca Tork, voltagem
de 220v, modelo IE6150/1, cor predominante amarela com detalhes em preto, potência 0,98w,
em bom estado de uso e conservação. Valor da avaliação: R$850,00. VALOR
TOTAL: R$850,00 .

(40ªvVT - 0010737-65.2016.5.03.0140 ) - Um (01) Ekipo marca Gnatus composto de: cadeira
na cor cinza (assento e encosto), cuspideira Phoenix na cor bege, trincada, refletor e bandeja
com jato de água, em regular estado de conservação, tendo o Sr. Marilúcio, sócio, assegurado o
perfeito estado de funcionamento do aparelho, avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)

(40ªVT - 0011419-83.2017.5.03.0140 )- UMA IMPRESSORA ROTATIVA PARA
PRODUÇÃO DE JORNAIS À CORES, MARA HARRIS VISA, COM CONFIGURAÇÃO DE
2 PORTA-BOBINAS, COM AJUSTES LATERAIS FREIOS E COMPENSADORES , COM
QUATRO UNIDADES IMPRESSORAS, FRENTE E VERSO, COM REGISTROS
MANUAIS, TINTEIROS E SISTEMAS DE ÁGUA, UMA DOBRADEIRA PARA
PRODUÇÃO DE CADERNOS NOS FORMATOS STANDARD E TABLÓIDE, COM
ACIONAMENTO ELETRO-MECÂNICO COM MOTOR PRINCIPAL E DEMAIS
APARELHOS E PEÇAS DE CONEXÃO, SENDO FORMATO MÁXIMO DE PAPEL
578X914 MM, VELOCIDADE MÁXIMA 18.000IPH E PESANDO 16.000KG, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, AVALIADA EM R$ 520.000,000(QUINHENTOS E
VINTE MIL REAIS).

(44ªVT - 0010638-32.2017.5.03.0182 ) - Veículo Automotor do tipo carro de passeio, marca
Volkswagen, modelo Santana 2000MI, movido a gasolina, motor 1.8, cor predominante preta,
fabricado em 1998, modelo 1999, Renavam 715006088, Chassi 9BWZZZ327XP002272, Placa
GWX4350, em bom/regular estado de uso e conservação, com pequenas marcas e arranhões em
toda a carroceria, que avalio em R$ 12500,00 (doze mil e quinhentos reais).

