
LEILÃO 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – 22/11/2022 – MODALIDADE
EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA.

LOCAL, DATAS E HORÁRIO:  Exclusivamente através do site www.hdleiloes.com.br,
sendo o 1º   LEILÃO, dia 22/11/2022,  com encerramento às 13:00 horas.  Os lances
poderão ser oferecidos desde o momento do lançamento do lote no site da leiloeira, até o
horário  do  encerramento,  por  valor  igual  ou  superior  ao  da  avaliação.  Não  sendo
verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto
até  a  data  do 2º  LEILÃO,  dia  22/11/2022,  com  encerramento  às 16:00  horas,
arrematando quem maior lance oferecer, exceto preço vil  (inferior a 50% da avaliação).
Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para
o término.

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL nº. 5007286-17.2019.4.02.5001   
Requerente:  POLÍCIA FEDERAL/ES (CNPJ: 00.394.494/0025-03)
Requerido:  ORIZIO  ALVES  PEREIRA  (CPF:  092.871.257-59)  e  GRAZIELA
CONCEICAO LOBATO FALAGAN (CPF: 398.878.206-87)

BEM(NS): 01 (um) Automóvel, marca/modelo Chevrolet/Spin 1.8 AT LT, ano/modelo
2015/2016,  placa  GAZ-6967/ES,  cor  Branca,  Renavam  nº.  01072684770,  Chassi
9BGJB75EOGB147144.  O veículo  está  em bom estado  de  conservação,  pintura  com
poucos  riscos,  pneus em boas  condições de uso,  lataria  sem amassados aparentes,
somente um pequeno amassado no para-choque traseiro, seu interior em bom estado de
conservação e o mesmo possui um sistema de corta corrente, o botão que aciona o corta
corrente fica localizado dentro da capa de proteção do freio de mão e assim que acionado
uma luz  vermelha  se  acende  dentro  do  difusor  de  ar  no  painel,  localizado  no  canto
esquerdo do motorista.

VALOR:

1º LEILÃO de 22/11/2022: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), em 29 de junho
de 2022.

2º LEILÃO de 22/11/2022: R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais). 

ÔNUS:  Consta  Alienação  Fiduciária  em  favor  da  BV  Financeira  SA CFI;  Débitos  no
Detran/ES no valor de R$ 7.127,81 (sete mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e um
centavos), em 25 de outubro de 2022. Outros eventuais constantes no Detran/ES. 

Os bens serão vendidos livres de ônus.

http://www.hdleiloes.com.br/

