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O
Parte:

Gonçalves

Endereço

*

&

Urgente:

Não

Moreira Ltda - EPP

RUA ROVILIO CRISTIANETTI, 263 Bairro: ARI FANCHIN Cidade: JAGUARIAÍVA/PR CEP: 84.200-000

Referente ao cumprimento do mandado de sequencial 0007, extraído dos autos 0004055-42.2015.8.16.0100, que corre
perante o(a) Vara da Fazenda Pública de Jaguariaíva, certifico e dou fé que o cumprimento foi finalizado conforme o item
( of) abaixo:
foi realizado e a parte exarou o ciente e aceitou a contrafé.
GoO cumprimento
cumprimento foi realizado e a parte negou-se a exarar o ciente e a aceitar a contrafé.
)

seu

3) O cumprimento não foi realizado pois a parte não foi encontrada e não obtive outro endereço.
4) O cumprimento não foi realizado: Motivo

Obs:

Ciente, em

0.102.1 DOM)

1º Tentativa Data:
2º Tentativa Data:
32 Tentativa Data:
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:

:
E

/,e
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Obs:
Obs:

eida Kubisse

(a) de Justiça)

pa
no

Ego

Cota: R$

co

(

)Pago (Z%A receber
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PODER JUDICIÁRIO

E

TRIBUNAL

A

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE JAGUARIAÍVA

AUTO DE AVALIAÇÃO

dias do mês de fucruno
do ano de YoRO nesta cidade e
Comarca de Jaguariaíva, em cumprimento ao r. mandado extraído dos Autos nº.
40SS - 42. 20]S .Q I6.0)0O
expedido por ordem da MM, Juíza de
,
Direito, onde figura como Exequente/Autor
Lda
e Executado/Requerido Aomcabuta
e, observadas
as formalidades legais, procedi à avaliação determinada, a saber:
OL
ranca)qmedato NEY FRUERAVF, Cameécuua abenta,

aos

NO

|,

aa
t Mena

Riber
|
bre -4544

Placa»

um posa” oco cy, emanação

(uecata)

avaliação foi realizada usando como fonte de pesquisa de empresas do
região e as tabelas oficiais.

4.000,00

TOTAL DESTA AVALIAÇÃO: R$

-

ramo

Esta

na

( um wu ruoda)

que INTIMEI o Executado/Reguerido sobre a avaliação, bem como,
para querendo, apresente impugnação no prazo legal. Do que para constar, lavrei
o presente auto, que, lido e achado conforme, segue devidamente assinado.
CERTIFICO,

O

referido é verdade e dou fé.

IDA KUBISSE

e justiça

|
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