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EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS
Processo Digital n°:
Classe: Assunto:
Exequente:
Executado :

1500233-50.2016.8.26.0037
Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA EIREL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara da Fazenda Pública, do Foro de Araraquara, Estado de
São Paulo, Dr(a) . Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que
foi designado para 1º leilão do bem penhorado que terá inicio a contar da publicação do
edital, encerrando-se no dia OS de maio de 2021, às 15:00 horas, e, para

eventual

segundo leilão que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 18 de maio de 2021,
às 15:00 horas, na primeira hasta pública poderá ser arrematado os bens por igual ou
superior ao da avaliação e segunda praça por quem mais lance oferecer desde que não
seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, observando o disposto no
artigo 886, 891 e 892 do CPC. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no
portal para que participem da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e
requeridas pelo provimento CSM nº 1625/2009. Nomeio Sr. Euclides Maraschi Junior
(JUCESP 819), empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar a
venda dos bens penhorados nestes autos, com divulgação e captação de lances em
tempo real, através do Portal da rede Internet www.hastapublica.com.br , ferramenta
devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos
autos de Execução Fiscal nº 1500233-50.2016.8.26.0037 que Fazenda do Estado de São
Paulo move contra Usifermaq Usinagem e Ferramentaria Eirel, sendo o bem leiloado a
saber: "O veículo Fiat Uno Mille Economy

combustível Flex, cor preta,

, ano 2009, veículo em uso pela empresa, estando em regular
estado e avaliação em R$ 13.000,00 (treze mil reais); O veículo GM S10 Tornado 4x4
combustível diesel, cabine dupla, cor preta,

ano

2007, veículo em uso pela empresa, estando em regular estado e avaliado em R$
31.000,00 (trinta e um mil reais). Avaliação total dos bens R$ 44.000,00 (quarenta e
quatro mil reais) em data de 23/01/2019 ", sendo depositário do

bem o Sr.Geraldo

Roberto Barreto, RG:6.363.095, CPF.746.058.528-91. Os interessados deverão cadastrarse previamente no portal para que participem da

hasta,

fornecendo

todas

as

informações solicitadas e requeridas pelo Provimento CSM nº 1625/2009. O leiloeiro
oficial levará a público o pregão de venda e arrematação dos bens. A sua comissão será
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de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado (Art. 24 do Decreto nº 21.981 de
19/10/1932L a ser pago pelo arrematante através de depósito judicial nos autos. Em
caso de pagamento ou acordo após a publicação do edital da hasta pública, o(s)
executado(s) arcará(ão) com o ressarcimento das despesas do leiloeiro, no valor de R$
500,00. Desde já, fica regularmente INTIMADA A PARTE EXECUTADA- para todos os fins
de direito, caso não seja localizada pelo Oficial de Justiça para intimação pessoal. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Araraquara, aos 08 de abril de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

