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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Localização do Bem: Avenida dos Estados, nº 60, bairro Vila Santana, no Município de 
Valinhos, São Paulo/SP Valor da Avaliação: R$ 2.129.180,50 (Dois milhões, cento e vinte e nove 
mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos), atualizados até setembro de 2021, pela Tabela 
Prática do TJSP. Área Construida: 825,30m².  Bem: “ Dos direitos que o recuperanda possui 
sobre 1 (um) São Comercial constituído de pavimento térreo com 412,65m² e pavimento superior 
com 412,65m², situado à Avenida dos Estados, nº 60 e 68, nesta cidade e Comarca de Valinhos, 
construído no lote de terreno designado por “6-B-7”, resultante da unificação dos primitivos lotes 
“06-B” e “7” (desdobro de Jacyra Concon Marques e Outros), da Gleba “A”, Bairro Santana, com 
as seguintes medidas, confrontações e área: pela frente por 20,00m com a Avenida dos 
Estados; à direita (de quem do lote olha para a mencionada via pública) por 30,00m, com o lote 
“6-A”; no fundo por 20,00m, com o lote “5” e “5-A” (prédio nº. 122 da Rua Arthur Fernandes); e à 
esquerda por 30,00, com o lote “7-A”, encerrando a área de 600,00m²”. Matrícula nº 25.890 no 
1º CRI de Valinhos/SP.  Contribuinte: 2384400/5996. Matrícula Atualizada: Consta na R.03 a 
alienação fiduciária a favor da Caixa Econômica Federal. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 
71.429,41 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) em 
agosto de 2021. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não 
localizado. Observação: Consta nas fls. 1.042 do Auto de Avaliação, que trata-se de imóvel 
consistente de um terreno de 600,00m² e respectiva construção comercial com área total de 
825,30m². Corresponde a um salão comercial e 4 banheiros na parte inferior, 4 salas, 8 
banheiros na parte inferior, 4 salas e 8 banheiros na parte superior. OBS: os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 
interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas, presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 
características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, 
abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De igual maneira, correrão 
por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 
transferência dos bens móveis arrematados..



É o que cumpria informar.

LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Telefone(s): (11) 3047-9800
www.lut.com.br


