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CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
698.2015/002403-9 dirigi-me ao local indicado, nesta cidade de Pirangi,
comarca de Monte Alto, e lá sendo, após as formalidades legais, PROCEDI
A CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO do veículo indicado em tela,
conforme os dados abaixo:
O veículo, no geral, se encontra em regular estado de conservação, sendo
de uso diário da Sra. Clarice, esposa do executado:
⌧ Com os quatros pneus em bom estado de conservação,
⌧ A lataria e pintura em regular estado de conservação, existindo
ferrugens localizado na parte traseira do veículo de uma larga extensão.
⌧ Estofamentos com vários rasgos,
⌧ O motor encontra-se, aparentemente, em regular estado de
funcionamento.
⌧ AVALIO o bem em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
CERTIFICO, ainda, que, após as formalidades, INTIMEI a Sra.
CLARICE BUSNARDO ZAMBONE, esposa e atual curadora do
executado, do inteiro teor do presente, ficando bem ciente de todos os
termos, os quais li na integra. Após a leitura, ela exarou a sua nota de
ciente, no corpo do presente mandado. Entreguei-lhe a contrafé, a qual
aceitou.

O referido é verdade e dou fé.
Pirangi, 12 de fevereiro de 2016.

Aderley Girade
Oficial de Justiça

Condução:- 01 cota – Pirangi – R$ 63,75.
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