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COMPLEMENTO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO Nº 01/2015 

 

Com fundamento na lei federal 6.575/78, resolução contran178/2005, artigo 328 do 

codigo de transito brasileiro e portaria938/2006. notifica aos interessados proprietários e 

financeiras abaixo que têm prazo de 30 dias a contar da publicação no Diário Oficial do 

estado, para providenciarem a retirada dos veículos apreendidos ou retidos sob 

jurisdição desta unidade, por infração de trânsito – comissão de leilão, rua professor 

manoel cesar ribeiro, 321 jardim santa luzia – mediante o pagamento de débitos 

existentes tais como:multas, impostos, taxas guinchos e estadias etc.., sob pena de serem 

levados a leilão públicos e ou hasta publica.  

Os veículos encontram se nos seguintes locais: pátio neide serviços geraside guinchos 

s/c ltda rua dr. antonio pinheiro junior, 2025 campo alegre, todos os pátios em 

Pindamonhangaba – São Paulo e estão relacionados por ordem de: lote, marca/modelo, 

placa, município, ano, cor, combustível, chassi, motor, proprietário,comunicação de 

venda e detentor de gravame, de garantia ou benefício  

lote 509 honda biz 125 es sem o 1º emplacamento ano12/13 cor preta alc/gas chassi 

9c2jc4820dr026553 motor jc48e-2dr026553 ramiro antonio alves / banco panamericano 

s/a 

lote 510 honda cg 150 fan esdi sem o 1º emplacamenti ano 13/14 cor preta alc/gas 

chassi 9c2kc1680er426341 motorkc16e8e426341 alex eliziario / banco panamericano 

s/a 

lote 511 fiat pailo ex placa cyg 5239 aparecida ano00/00 cor branca gasolina chassi 

9bd178296y2138910 motor178ª30116000459 antonio carlos de melo 

lote 513 vw quantum gls 2000 placa bzi 8438 aparecida ano 89/89 cor verde gasolina 

chassi 9bwzzz33zkp039399 motorn/c luzia aparecida do amaral / jose roberto ribeiro 

lote 517 fiat elba 1.6 ie placa bzw 0561 pindamonahngaba ano 95/95 cor vermelha 

gasolina chassi 9bd146000s5499874motor 8266002 thaise moscardo maia / banco ficsa 

s/a / josenciados s souza 

lote 519 honda cg 125 titan ks placa dhd 9861 pindamonhangaba ano 03/03 cor azul 

gasolina chassi 9c2jc30103r802787motor jc30e13802787 panamericano arrend 

mercantil s/a 

lote 520 honda cg 125 fan ks placa cds 7239 taubaté ano 09/10 cor preta gasolina chassi 

9c2jc4110ar513220 motorjc41e1a513220 rafael santana dos santos 

lote 523 honda cg 125 titan placa bxw 0755 pindamonhangaba ano 94/95 cor azul 

gasolina chassi 9c2jc2501rrs27145motor jc25e-rs27145 welton luis modesto da silva 

lote 524 honda c100 biz placa djy 1522 pindamonhangaba ano 03/03 cor azul gasolina 

chassi 9c2ha07003r801699 motorha07e-3801699 simone dos santgos furtado / eriko de 

lima silva 

lote 525 honda cg 125 fan placa dnf 2413 campos do Jordão ano 05/05 cor vermelha 

gasolina chassi 9c2jc30705r802363motor jc30e75802363 vladimir itamar de melo / 

emerson rodriguesde oliveira lazaro filho 

lote 526 honda cg 125 fan ks placa ehl 1185 pindamonhangaba ano 09/09 cor preta 

gasolina chassi 9c2jc41109r509280motor jc41e19509280 paulo leandro da silveira / 

banco bradescofinanc s/a 



lote 527 honda cg 150 titan mix ks placa ehn 6550são jose dos campos ano 09/09 cor 

preta alc/gas chassi9c2kc16109r015076 motor kc16e19015076 cifra s/a cfi / ewerton 

fernando da silva ramos 

lote 528 honda cg 125 fan placa dzn 6858 são paulo ano08/08 cor preta gasolina chassi 

9c2jc30708r697716 motorjc30e78697716 panamericano arrend mercantil s/a / 

cleitondos reis souza 

lote 532 honda cg 125 titan es placa lpa 0191 pindamonhangaba ano 03/04 cor vermelha 

gasolina chassi9c2jc30204r027966 motor jc30e24027966 andre luiz dos santos silva 

lote 535 honda cg 150 titan mix ks placa ehl 1902 pindamonhangaba ano 09/10 cor 

cinza gasolina chassi9c2kc1610ar008350 motor kc16e1a008350 banco panamericanos/a 

/ paulo de campos leite 

lote 536 honda cg 150 titan ks placa dyr 2776 são Sebastião ano 07/08 cor preta 

gasolina chassi 9c2kc08108r039956 motorkc08e18039956 jose adilson neves 

 

Pindamonhangaba, 12 de Junho de 2015 

 

Presidente da Comissão de Leilão 


