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RELAÇÃO DE BENS ABANDONADOS - AUTOS NÃO IDENTIFICADOS - PERÍODO DE 10/06/2017 A 25/06/2017 

AUTO DE APREENSÃO N°D49577 de 10/06/2017, 80 óculos,04 caixas de isopor sem tampa. AUTO DE APREENSÃO N°D56568 de 

11/06/2017, 03 receptor de TV,02 portas CDs,02 luminárias,01 bolsa térmica,09 controles diversos,01 lâmpada de emergência,08 telefones,01 

registro de gás,16  pião de brinquedo,08 polaco,02 colher de cozinha,02 bolsas,01 mochila,04 antenas para TV,06 cabos diversos,01 

bicicleta,38 carregador diversos,10 banquetas,01 lixeira,04 câmera,05 modem,01 abajur,52 chaveiros,01 mala de viagem,01 micro-ondas,02 

caixas com peças elétricas e hidráulicas,03 furadeiras,01 controle de videogame,01 pia,01 tampa de vaso sanitário,01 refletor,01 gravador,51 

cosméticos,118 roupas diversas,09 cintos,05 alicates diversos. AUTO DE APREENSÃO N°D027870 de 12/06/2017, 38 conjuntos de roupas 

intimas,05 sutiã. AUTO DE APREENSÃO N°D56100 de 12/06/2017, 01 cobertor de lã,01 lençol de cor branca,01 carrinho de 

supermercado,03 caixas de isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D52657 de 12/06/2017, 76 óculos,60 relógios,06 pulseiras,12 cordões,01 

espelho,01 caixa de isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D49426 de 12/06/2017, 01 outdoor. AUTO DE APREENSÃO N°D47819 de 

13/06/2017, 158 pares de meias,03 camisolas,02 short/saias,08 blusas feminina,06 short feminino,44 calcinhas,22 cuecas,01 caixa de isopor. 

AUTO DE APREENSÃO N°D56567 de 13/06/2017, 01 maquina de cortar cabelo,19 cabos USB,03 calculadoras,01 calculadora cientifica,08 

carregadores,02 carregadores automotivo,02 suportes para celular,02 carregadores USB,01 transmissor para carro MP3,01 antena WI-FI. 

AUTO DE APREENSÃO N°D58911 de 13/06/2017, 02 carrinhos de carga,04 caixas de isopor,02 bancos de plástico,01 carrinho de 

supermercado. AUTO DE APREENSÃO N°D49384 de 13/06/2017, 01 short feminino,01 toalha,23 portas crachá,04 isqueiros,01 tapete de 

pano,04 almofadas,09 sacolas plásticas,16 cabides,04 aventais,05 toalhinhas infantis,44 pares de meias,07 luvas infantis,10 blusas feminina,20 

toucas de lã,02 calças femininas. AUTO DE APREENSÃO N°D52677 de 13/06/2017, 03 flanelas,23 panos de prato,25 panos de chão.AUTO 

DE APREENSÃO N°D46845 de 14/06/2017, 01 cadeiras de madeira,01 tenda,01 caixa plástica. AUTO DE APREENSÃO N°D005283 de 

14/06/2017, 90 sacos de cimento,20 sacos de gesso. AUTO DE APREENSÃO N°D005282 de 14/06/2017, 150 sacos de gesso,10 sacos de 

argamassa,5.400 tijolos. AUTO DE APREENSÃO N°D46844 de 14/06/2017, 06 banquetas de plástico,02 caixas térmicas,01 mesa de cor 

branca,02 garrafas térmicas,01 toalha de mesa,03 vasilhas de plástico. AUTO DE APREENSÃO N°D52755 de 14/06/2017, 02 caixas de 

isopor,01 carrinho de pedreiro. AUTO DE APREENSÃO N°D50533 de 14/06/2017, 01 carrinho com chapa e botijão de gás. AUTO DE 

APREENSÃO N°D50534 de 14/06/2017, 01 carrinho de ferro com churrasqueira. AUTO DE APREENSÃO N°D027861 de 14/06/2017, 01 

aparelho celular marca Motorola,01 aparelho celular marca Samsung s/IMEI,01 aparelho celular marca Sony s/IMEI,01 aparelho celular 

marca Motorola,01 aparelho celular marca LG. AUTO DE APREENSÃO N°D52781 de 14/06/2017, 07 caixa de isopor,03 carrinho de 

supermercado. AUTO DE APREENSÃO N°D52754 de 14/06/2017, 01 carrinho de supermercado,01 caixa de isopor.AUTO DE 

APREENSÃO N°D47820 de 15/06/2017, 05 brinquedos,14 pilhas pequenas. AUTO DE APREENSÃO N°D46849 de 16/06/2017, 02 cavalete 

com banner,03 cavalete de ferro,09 caixas plástica. AUTO DE APREENSÃO N°D50459 de 16/06/2017, 51 fones de ouvido,09 cartão de 

memória,06 leitor de cartão,10 carregadores marca Samsung,21 cabos USB,02 cabos universal,02 power bank,02 adaptador USB. AUTO DE 

APREENSÃO N°D46863 de 17/06/2017, 01 sofá de 02 lugares,06 camas de solteiro,03 geladeiras,04 colchões de solteiro,01 colchão de 

casal,04 cadeiras,01 guarda roupas,04 televisores,04 mesas,03 receptores,01 moldem,03 controles remoto,02 poltronas,04 sacos de roupas de 

cama,07 trouxas de roupas de cama,01 cesto de lixo,01 pá,01 rodo,03 vassouras,02 cortinas,02 prateleiras,02 frigobar,01 armário,01 resto de 

cama,01 cesto,01 galão de água 20 litros,01 balde com copos,01 sofá 03 lugares,01 botijão de gás,01 micro-ondas,01 filtro elétrico,02 

extintores,01 fogão,01 ventilador. AUTO DE APREENSÃO N°D56569 de 17/06/2017, 14 cobertor,01 toalha de mesa,01 guarda chuva,01 

tapete,07 saco de lixo,30 tocas,06 pano de prato,09 pares de meia,01 pochete,01 cadeira de ferro,03 banqueta de madeira,01 armário de 

banca,03 ferros de arara para roupas,04 lona de cor azul. AUTO DE APREENSÃO N°D50561 de 17/06/2017, 12 vestidos,03 sutiã,02 

bonés,01 carrinho de supermercado,01 faca. AUTO DE APREENSÃO N°D53579 de 18/06/2017, 02 caixa de isopor. AUTO DE 

APREENSÃO N°D53580 de 18/06/2017, 01 carrinho de duas rodinhas. AUTO DE APREENSÃO N°D56967 de 18/06/2017, 02 caixa de 

isopor,01 caixa térmica pequena,01 carrinho de carga de duas rodas,03 potes de plástico,01 recipiente de plástico. AUTO DE APREENSÃO 

N°D52758 de 19/06/2017, 01 carrinho de supermercado,01 botijão de gás. AUTO DE APREENSÃO N°D52756 de 19/06/2017, 01 carrinho 

de supermercado,01 caixa de isopor,07 escova de dente, 45 cola super cola. AUTO DE APREENSÃO N°D56937 de 19/06/2017, 01 barraca 

de cor rosa,01 cadeira dobrável. AUTO DE APREENSÃO N°D52757 de 19/06/2017, 01 caixa de isopor,04 cola super cola. AUTO DE 

APREENSÃO N°D55663 de 19/06/2017, 50 relógios diversos modelos,47 óculos diversos modelos,01 mochila,07 cuecas. AUTO DE 

APREENSÃO N°D46860 de 19/06/2017, 01 churrasqueira,01 mesa de ferro,01 carrinho de supermercado,01 placa de propaganda. AUTO DE 

APREENSÃO N°D50504 de 19/06/2017, 01 carrinho de metal duas rodas. AUTO DE APREENSÃO N°D47822 de 19/06/2017, 05 caixas de 

isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D49428 de 20/06/2017, 02 banner. AUTO DE APREENSÃO N°D49509 de 20/06/2017, 01 caixa de 

isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D53581 de 20/06/2017, 14 porta crachás. AUTO DE APREENSÃO N°D039943 de 20/06/2017, 1.100 

tijolos. AUTO DE APREENSÃO N°D55909 de 20/06/2017, 64 shorts diversos modelos,43 tops diversos modelos,360 peças de roupas 

intimas. AUTO DE APREENSÃO N°D49429 de 20/06/2017, 01 estrutura de alumínio,02 banner,02 ferro de apoio. AUTO DE APREENSÃO 

N°D50505 de 20/06/2017, 01 cesta plástica de cor vermelha,01 carrinho de carga duas rodas,01 caixa de isopor,01 vasilhas de plástico de cor 

verde. AUTO DE APREENSÃO N°D027871 de 20/06/2017, 01 carrinho de pedreiro. AUTO DE APREENSÃO N°D46864 de 21/06/2017, 

02 estufas,02 padrões de energia,01 balcão,01 microondas,01 televisor 14 polegadas. AUTO DE APREENSÃO N°D49387 de 21/06/2017, 03 

cartelas de aparelho de barbear,06 unidades de aparelho de barbear,02 cortador de unhas,08 cartelas de isqueiros com 01 unidade cada,06 kits 

de costuras,09 pen drive leitor de cartão,07 cartão de memória,01 cigarreira eletrônica. AUTO DE APREENSÃO N°D50537 de 21/06/2017, 

06 carrinho de pedreiro. AUTO DE APREENSÃO N°D49511 de 21/06/2017, 01 saco com CDs. AUTO DE APREENSÃO N°D49512 de 

21/06/2017, 02 caixas de isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D50535 de 21/06/2017, 05 manequins. AUTO DE APREENSÃO N°D50536 de 

21/06/2017, 60 capas de celular,06 carregadores,01 banquetas de plástico. AUTO DE APREENSÃO N°D50562 de 21/06/2017, 03 caixas de 

isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D47823 de 21/06/2017, 52 conjuntos de pijamas. AUTO DE APREENSÃO N°D49513 de 22/06/2017, 

01 carrinho de picolé,01 caixa de isopor. 49514 de 22/06/2017, 01 caixa de isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D52678 de 22/06/2017, 13 

carteira card book,01 carrinho de compra,02 caixas de isopor. AUTO DE APREENSÃO N°D53534 de 22/06/2017, 04 carrinhos de 

pedreiro,04 carrinhos com pneus de bicicleta.AUTO DE APREENSÃO N°D47886 de 23/06/2017, 02 bonés. AUTO DE APREENSÃO 

N°D47824 de 23/06/2017, 01 caixa de isopor,01 carrinho de supermercado. AUTO DE APREENSÃO N°D50563 de 23/06/2017, 01 cadeira 

PVC,04 caixa de isopor,02 carregador de celular,01 par de luvas infantil. AUTO DE APREENSÃO N°D52679 de 23/06/2017, 24 bolsas 

diversos modelos. AUTO DE APREENSÃO N°D50538 de 24/06/2017, 01 tenda de cor azul,02 cadeiras de plástico cor branca,01 mesa de 

plástico de cor branca. AUTO DE APREENSÃO N°D58909 de 24/06/2017, 01 caixa sem tampa. 


