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ANÚNCIO. ALIENAÇÃO DE BENS DE MASSA FALIDA. PRAZO PARA 
MELHOR OFERTA: 5 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO

Pelo presente anúncio, a Administradora Judicial da Massa Falida de BASSO COMPO-
NENTES AUTOMOTIVOS EIRELI, VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.556.662/0002-40, com fi lial na Avenida Paulista, n. 2.300, An-
dar Pilotis, Edifício São Luiz Gonzaga, CEP 01310-300, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, representada por 
Fábio Roberto Colombo, OAB/SP nº 435.362, vem por meio deste, tornar público que nos autos de Falência nº 1056004-
07.2018.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de 
São Paulo-SP, foi proferida decisão judicial às fl s. 6223/6226, em virtude do recebimento de proposta de venda direta dos 
seguintes bens: 01 (um) Sistema de Limpeza Jatação de controle de Poluição - Marca Pangborn; 01 (um) Torno 
CNC Marca Okuma, Modelo 2SP-150H; 02 (dois) Tornos CNC Vertical Marca Okuma, Modelo 2SP-V40; e 01 (uma) 
Máquina de Medição Tridimensional - Marca Dea, pelo valor total de R$895.476,30 (oitocentos e noventa e cinco mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais e trinta centavos), a ser pago mediante entrada de 20% da proposta e o saldo em 12 
parcelas mensais, com apresentação de garantia idônea para o parcelamento, além do pagamento à vista de comissão 
de 2%(dois por cento) do valor da proposta ao Leiloeiro, para que, em havendo outros interessados, que deste anúncio 
tomarem conhecimento, apresentem proposta de maior valor, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação 
deste, no e-mail da Administradora Judicial: ajbasso@valorconsultores.com.br ou mediante protocolo em seu escritório. A 
descrição completa dos bens, sua avaliação, íntegra da proposta recebida e a decisão judicial estão disponíveis no sítio 
eletrônico da Administradora Judicial: http://www.valorconsultores.com.br/processo/56/basso-componentes-automotivos-
-eireli, podendo também referidos documentos serem obtidos diretamente no escritório da Administradora Judicial situado 
na Avenida Paulista, nº 2.300, Andar Pilotis, Edifício São Luiz Gonzaga, CEP 01310-300, São Paulo – SP, mediante 
prévio agendamento pelo telefone: (11) 2847-4958, em horário comercial. Os interessados também poderão previamente 
agendar uma data e horário para vistoria dos equipamentos através dos meios de contato acima indicados. Transcorrido 
o prazo de 05 (cinco) dias corridos desde anúncio, poderá ser autorizada a venda dos bens pelo valor proposto no pro-
cesso, salvo se houver proposta de maior valor, tudo na forma da decisão acima mencionada.
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DELTA 3 VIII ENERGIA S.A.
CNPJ nº 15.190.472/0001-21 - NIRE 35.300.434.89-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de dezembro de 2020, às 17h30, na sede social da Delta 3 VIII Energia S.A. (“Compa-
nhia”), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, torre 2, 6º 
andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-900. 2. Convocação: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acio-
nistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. 3. Presença e Instalação: Verificada a presença de acionista 
representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata e constante do Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. 
Thiago Trindade Linhares. 5. Ordem do Dia: O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem 
do dia: (i) redução do capital social da Companhia nos termos do artigo 173 da Lei das S.A.; (ii) alteração estatutária decorrente 
da deliberação contida no item anterior; e (iii) autorização aos Diretores da Companhia a para praticar todos os atos necessários 
à implementação e formalização das deliberações aprovadas. 6. Deliberação: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a 
leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, o acionista detentor de ações representativas da totalidade do 
capital social da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1 Aprovar a redução ao capital social da Compa-
nhia, no total de R$ 1.485.269,39 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove 
centavos), sem o cancelamento de ações, mediante restituição deste montante aos seus acionistas, uma vez que a administração da 
Companhia entende ser o atual capital social excessivo aos seus objetivos sociais, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A. 6.1.1 Em 
decorrência da referida redução, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$ 63.855.869,06 (sessenta e três milhões, 
oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), passará a ser de R$ 62.370.599,67 (sessenta 
e dois milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), dividido em 46.593.289 
(quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal e 19.023.340 (dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, nominativas e sem valor 
nominal. 6.1.2 Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária à manifestação deste com 
relação à aludida redução de capital. 6.2 Em virtude do acima deliberado, o “caput” do artigo 4º do estatuto social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia é R$ 62.370.599,67 (sessenta e dois milhões, 
trezentos e setenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), dividido em 46.593.289 (quarenta e seis mi-
lhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 19.023.340 
(dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito 
e integralizado.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, §1º da Lei das S.A., 
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Andrea Sztajn (Presidente); Thiago Trindade Linhares (Se-
cretário). Acionistas Presentes: Omega Energia e Implantação 2 S.A. (representada por Andrea Sztajn e Thiago Trindade Linhares). 
Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Mesa: Andrea Sztajn 
- Presidente; Thiago Trindade Linhares - Secretário.

 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR e de intimação do executado e depositário EDNIL-
SO DE AMARANTE LOURENÇO 10580790851, (nome fantasia EMPÓRIO DOS ARO-
MAS) inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.419.079/0001-60; EDNILSO DE AMARANTE LOU-

RENÇO, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.807.908-51; bem como sua mulher ANDREZA SACRAMENTO TAVANO, 
inscrita no CPF sob nº 272.866.868-01. O Dr. Rilton José Domingues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de 
Título  Extrajudicial ajuizada por C. R. A. L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de EDNILSO 
DE AMARANTE LOURENCO - Processo nº 1007662-18.2017.8.26.0320 - Contro le nº 1580/2017, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no 
estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das da-
tas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, 
do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DA ALIENAÇÃO PARTICULAR - A Alienação particular será realizado por MEIO  ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, a Alienação particular terá início no dia 15/02/2021 às 14:30h e se encerrará dia 12/03/2021 às 
14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 100% (cem por cento) do valor da avaliação, que será atualizada até a 
data da alienação judicial. DO CONDUTOR DA ALIENAÇÃO PARTICULAR - A Alienação particular será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844, com endereço profi ssional na Alameda Santos nº 787, Cj 132 - Jardim Paulista, São Paulo/SP e 
telefone (11)3149-4600. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - Na Alienação particular, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 100% (cem por cento) do valor da avaliação judicial. Caso haja interessados na aquisição por 
valor inferior ao da avaliação, as propostas serão consignadas nos autos para decisão judicial do incidente, dando-se 
ciência às partes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Fica desde já registrado, entretanto, que, em nenhuma 
hipótese o bem poderá ser vendido por preço inferior a 60% do valor atualizado de avaliação do bem, observando-se, 
ainda, o disposto no art. 896 do Código de Processo Civil, caso se trate de bem imóvel de incapaz. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – O arrematante 
arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que 
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO 
- O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) 
após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se des-
fazer a arrematação. . DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado através 
de depósito judicial de 25% do preço acima estipulado, mais 20 parcelas iguais, mensais e consecutivas, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC) que serão consignadas nos autos 
para decisão judicial do incidente, ouvidas as partes (art. 240, §2º NSCGJ). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES 
GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo 
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos 
autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo 
da marca Toyota, modelo COROLLA XLI18 FLEX, cor cinza, ano 2008/2009, Chassi 9BRBB42E795008012, placa EAE 
5610, Renavam 00966753780, alcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos 
vinculados ao veículo no valor total R$ 93,87 (09/12/2020). Valor da Avaliação do bem: R$ 33.554,00 (trinta e três mil e 
quinhentos e cinquenta e quatro reais) para abril de 2020. Débito desta ação no valor de R$ 185.240,63 (abril/2020). 
Limeira, 09 de dezembro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rilton José Domingues - Juiz de Direito
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário AGNALDO FERRAZ, inscrito no CPF/MF sob nº 
015.512.698-99.O Dr. João Thomaz Diaz Parra, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP,

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por PREVE ENSINO LTDA em face de AGNALDO FERRAZ- 
Processo nº 0005710-07.2008.8.26.0071- Controle nº 192/2008, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por 
escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, 
sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/02/2021 às 10:00h e se 
encerrará dia 18/02/2021 às 10:00h onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior 
ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/02/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 12/03/2021 às 10:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO 
VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da 
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, “caput” parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento 
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, 
§ 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial 
não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo 
endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da 
marca/modelo VW/Kombi, ano/modelo 1998, placa MUL 0251, Renavam 694355828. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
que não há débitos vinculados ao veículo; e no site do Detran/SP consta uma restrição administrativa: Veiculo com baixa permanente (08/12/2020). Valor 
da Avaliação: R$ 9.930,00 (Nove mil e novecentos e trinta reais) para Outubro de 2020. Bauru, 08 de dezembro de 2020. 

 

  
 

EDITAL DE 1ºe 2ºLEILÃO e de intimação do executado CICERO AUGUSTO HOLDERBAUM (depositário), inscrito no 
CPF/MF sob o nº173.160.650-87. A Dra. Luciana Bassi de Melo, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional

de Pinheiros/SP,na forma da lei, FAZ SABER,aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa,que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por URBANIZADORA CONTINENTAL S/A 
COMÉRCIO EMPREEND PARTIC em face de CICERO AUGUSTO HOLDERBAUM-processo nº1002815-90.2018.8.26.0011-Controle nº420/2018,e 
que foi designada a venda do bem descrito abaixo,de acordo com as regras expostas a seguir:DO BEM MÓVEL-O bem móvel será vendido no estado 
em que se encontra, sem garantia,constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas.DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL-O edital será publicado na rede mundial de computadores,no sítio do gestor www.megaleiloes.com.-
br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/02/2021 às 10:00h e se encerrará dia 18/02/2021 às 10:00h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 18/02/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 12/03/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos de IPVA e demais taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado,encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br(Art. 
895,I e II,CPC).A apresentação de proposta não suspende o leilão(Art.895,§ 6º,CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o 
parcelado,ainda que mais vultoso(Art.895,§7º,CPC).PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS-Em caso de atraso no paga-
mento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A 
comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado 
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Direitos que o executado possui sobre o veículo marca/modelo VW/GOL CL 1.6 MI, ano 1996/1997, placa CHA 
7984, chassi 9BWZZZ377TP569452, renavam 664398383. Valor da Avaliação do Bem: R$ 7.735,73 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e 
setenta e três centavos) para dezembro de 2020. Débito desta ação no valor de R$ 13.310,04 (dezembro/2020). São Paulo, 09 de dezembro de 2020. 

 

Único Vara Cível Foro da Comarca de São Simão – SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada MINALICE MINERAÇÃO LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.169.793/0001-61; bem como do depositário ELI ANDER-
SON GONÇALVES PEIXOTO. O Dr. Antônio José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da 

Única Vara Cível do Foro da Comarca de São Simão/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Execução fi scal ajuizada pela UNIÃO em face de MINALICE MINERAÇÃO LTDA - processo nº 
0000735-61.2013.8.26.0589, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICA-
ÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.
br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição de-
talhada do bem móvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/02/2021 às 11:00h e se encerrará dia 
18/02/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/02/2021 às 
11:01h e se encerrará no dia 12/03/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta 
do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que 
se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES 
GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo 
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos 
autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 
Nº 01: Um veiculo da marca/modelo VW/Gol 1.0, palca LQP 0563, ano/modelo 2004, chassi 9BWCA05X14T173035, 
Renavam 833605151. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados 
ao veículo (07/12/2020). Valor da Avaliação deste lote: R$ 13.000,00 (Treze mil reais) para Outubro de 2016. LOTE 
Nº 02: Um veículo da marca/modelo VW/KOMBI, placa DSY 7145, ano/modelo 2006, chassi 9BWGF07XX6P015272, 
Renavam 902685538. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor total R$ 3.721,11 (07/12/2020). Valor da Avaliação deste lote: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) para Outubro 
de 2016. LOTE Nº 03: Um veículo da marca/modelo VW/novo gol 1.6 city, placa EFQ 8643, ano/modelo 2013, chassi 
9BWAB45U8DP189551, Renavam 509469965. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos 
vinculados ao veículo no valor total R$ 1.651,29 (07/12/2020). Valor da Avaliação deste lote: R$ 27.000,00 (Vinte e sete 
mil reais) para Outubro de 2016. LOTE Nº 04: Um veículo da marca/modelo Fiat/strada Working, placa EFQ 8695, ano/
modelo 2013, chassi 9BD27805MD7679462, Renavam 544441818.Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (07/12/2020). Valor da Avaliação deste lote: R$ 27.500,00 (Vin-
te e sete mil e quinhentos reais) para Outubro de 2016. LOTE Nº 05: Um veículo da marca/modelo VW/Novo Fox HL 
MD, placa FOP 9830, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BWAL45Z0F438538, cor branca, Renavam 1035933672. Consta 
no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (07/12/2020). Valor 
da Avaliação deste lote: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) para Outubro de 2016. Os bens encontram-se no 
Sítio Santa Rita, estrada Municiapal SSM 110, km 04, Zona Rural, São Simão/SP, sendo nomeado depositário. São Si-
mão, 08 de dezembro de 2020. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Antônio José Papa Júnior - Juiz de Direito
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Monte Aprazível/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados DULCEMAR MARTA RENES-
TO MAGALHÃES, inscrita no CPF/MF sob o nº 018.694.558-27; DANILDO MAGALHÃES, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 018.694.558-27; DIRCEU MAGALHÃES, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 098.356.008-05; ROSELI DA PENHA BOZELLO MAGALHÃES, inscrita no CPF/MF sob o nº 098.355.998-82; 
LAURO MAGALHÃES, inscrito no CPF/MF sob o nº 477.566.918-49. O Dr. Luís Gonçalves da Cunha Júnior, MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Monte Aprazível/SP na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de DULCEMAR 
MARTA RENESTO MAGALHÃES - Processo nº 0003223-09.2009.8.26.0369, e que foi designada a venda do bem des-
crito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alie-
nações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar 
o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/02/2021 
às 10:00h e se encerrará dia 18/02/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 18/02/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 12/03/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e 
tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação 
de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 
sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução 
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arre-
matante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída 
no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGA-
MENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em 
até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no 
site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advo-
gados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do 
CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca Ford, modelo Fiesta 1.6 fl ex, ano/modelo 2012/2013, placa EKO-8657, 
renavam 00498408779. Relação de débitos do veículo: débitos de IPVA no valor de R$ 0,00; débitos de DPVAT no valor 
de R$ 0,00; débitos de Licenciamento no valor de R$ 0,00; débitos de Multa: no valor de R$ 0,00, somando uma totalidade 
de débitos no valor de R$ 0,00 (08/12/2020). Consta no site do Detran/SP, Restrição administrativa: VEICUL C/ OBITO 
REG.PELO INSS. Valor da Avaliação: R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais) para novembro de 2015. O 
bem encontra-se no Sítio Boa Sorte, Espraiado, Monte Aprazível - São Paulo/SP. Monte Aprazível, 08 de dezembro de 
2020. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Luís Gonçalves da Cunha Júnior - Juiz de Direito
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3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada ROSANA GU IMARÃES FALBI, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 069.368.998-62. O Dr. Fernando Colhado Mendes, MM. Juiz 
de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por JOSE 
ANDRE DOS SANTOS em face de ROSANA GUIMARÃES FALBI - processo nº 1007562-97.2018.8.26.0362, e que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel 
será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condi-
ções antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o dispos-
to no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco 
do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.
br, o 1º Leilão terá início no dia 15/02/2021 às 10:00h e se encerrará dia 18/02/2021 às 10:00h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/02/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 12/03/2021 
às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. 
DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBI-
TOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes 
de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, de-
vendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do 
CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. A comissão devida à Mega Leilões 
gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as des-
pesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento da praça, através de guia de depósito 
judicial nos autos, que será enviada por e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em 
classifi cados próprio. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. 
Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endere-
ço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO 
BEM: veículo marca Honda, modelo CBS 250 Twster, placa DJT 7218, ano 2003, renavam 801477026. Débitos vincula-
dos ao veículo no valor de R$ 1.234,44 (09/12/2020). Valor da Avaliação do Bem: R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhen-
tos e cinquenta reais) para dezembro de 2019. Débitos desta ação no valor de R$ 12.633,83 (março/2020). Consta 
Penhora no Rosto destes Autos oriunda do Anexo Fiscal do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, extraída do Processo 
nº 0008917-19.2005.8.26.0362, sobre eventuais créditos em favor de JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS. Mogi Guaçu, 10 de 
dezembro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi. Fernando Colhado Mendes - Juiz de Direito
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LEILÃO SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CÍVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL - DECAP
LEILÃO PÚBLICO N.º 01/2021 LEILÃO PRESENCIAL

DATA DO LEILÃO: 10/02 /2021  ÁS 11H
SUCATA VEICULAR PARA RECICLAGEM   E VENDIDA POR PESO (COMPACTAÇÃO/DESTRUIÇÃO), DE VEÍCULOS LEGALMENTE APREENDIDOS, SUCATA DE VEÍCULOS E PEÇAS NÃO IDENTIFICÁVEIS 

SOMENTE EMPRESAS DE RECICLAGENS CADASTRADAS NO DETRAN SP  PODEM EFETUAR LANCES

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário FABIANO AUGUS-
TO AMARAL LIMA, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.469.198-03. O Dr. Luciano José 
Forster Junior, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP, na 

forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por  
SÉRGIO FILGUEIRAS em face de FABIANO AUGUSTO AMARAL LIMA - Processo nº 0002160-75.2020.8.26.0073 
(Principal - 1002239-08.2018.8.26.0073) - Controle nº 1006/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir. DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/02/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 18/02/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 18/02/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 12/03/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decor-
rentes de débitos fi scais e tributários, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.  DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor corres-
pondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. A comissão devida à Mega Leilões não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: Um reboque marca/modelo R/ISIDOC CIF 501, ano/modelo 
2018/2019, placa FWH 3286, Renavam 1202810320. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 116,39 (10/12/2020). Valor da Avaliação deste lote: R$ 8.500,00 (Oito 
mil e quinhentos reais) para Novembro de 2020. LOTE Nº 02: Um veículo marca/modelo GM/CELTA, ano 2002, placa 
DDU 1545, Renavam 776677799. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos 
vinculados ao veículo (10/12/2020). Valor da Avaliação deste lote: R$ 9.496,00 (Nove mil e quatrocentos reais) para 
Novembro de 2020. Débito desta ação no valor de R$ 30.084,06 (Junho/2020). Avaré, 10 de dezembro de 2020. Eu, 
coordenador, conferi e subscrevi. Dr. Luciano José Forster Junior - Juiz de Direito
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 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário JOSÉ AUGUSTO 
VAZ, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.773.078-77. O Dr. Luciano José Forster Junior, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP, na forma da lei, 

FAZ SABER, aos que o presente Edital de Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajui zado por LAJÃO AVARÉ 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de JOSÉ AUGUSTO VAZ - Processo nº 0005646-05.2019.8.26.0073 
(Principal -  1004607-87.2018.8.26.0073) - Controle nº 1997/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir. DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal w ww.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/02/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 18/02/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 18/02/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 12/03/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decor-
rentes de débitos fi scais e tributários, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.  DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor corres-
pondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. A comissão devida à Mega Leilões não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo marca/modelo GM/Celta, ano/modelo 2002, placa DDU 1837, 
Renavam 780348699. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados 
ao veículo (10/12/2020). Valor da Avaliação: R$ 9.496,00 (Nove mil e quatrocentos e noventa e seis reais) para 
Novembro de 2020. Débito desta ação no valor de R$ 2.249,17 (Outubro/2019).Avaré, 10 de dezembro de 2020. Eu, 
coordenador, conferi e subscrevi. Dr. Luciano José Forster Junior - Juiz de Direito
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EDITAL de 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados TRANS POINTT TRANSPOR-
TES LTDA ME (CNPJ. nº 10.243.332/0001-50), ADAEL PEREIRA GOMES (RG.20.440.971, CPF.161.672.598-28), e
demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida pela COOPE-
RATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS - SICOOB
CREDCEG (CNPJ.07.789.195/0001-40), PROCESSO nº 0056179-91.2012.8.26.0564 ORDEM Nº 2292/2012. A Douto-
ra Carolina Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma
da Lei, nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos do Provimento
1625/2009, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network
Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: Veículo marca Scania, modelo T113H 4x2
320, diesel, ano/modelo 1997, placa BUP1954SP, chassi 9BSTH4X2ZV3267810, RENAVAM 00679811397, cor azul.
Localização: Estrada Cama Patente, s/n, Bairro Alvarenga, SBC/SP (antigo estacionamento da COOPERSEG, em frente
a empresa GKW). ÔNUS: Constam débitos de IPVA: R$5.444,95 (Último Licenciamento Efetuado - Exercício 2013). Não
consta dos autos recurso ou causa pendente de julgamento. Depositária: TRANS POINTT TRANSPORTES LTDA ME
(CNPJ. nº 10.243.332/0001-50), na pessoa de seu repres. legal ADAEL PEREIRA GOMES (RG.20.440.971,
CPF.161.672.598-28). AVALIAÇÃO OFICIAL: R$97.121,00 – Junho/2016. AVALIAÇÃO tabela FIPE: R$73.454,00 –
Dezembro/2020. DÉBITO EXEQUENDO: R$500.060,92 – Agosto/2019. DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá
início no dia 09 de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 12 de Fevereiro de 2021, às 14:00
horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Março de 2021,
às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a
avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão; ou aquele que der lance de valor igual
ou superior a 50% do valor da avaliação devidamente atualizado até o mês da data designada para o 2º leilão. O valor
da avaliação será tomado por base a Tabela Fipe. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções
para depósito (Art. 884, IV do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não
incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um)
dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ
OMELLA. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo
extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação
desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos,
arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual
sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE Eventuais débitos de IPVA e demais
taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo
arrematante ao MM. Juízo da causa. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a
verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável
pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação,
registro, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º
e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de
inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone
(11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficam os
executados, TRANS POINTT TRANSPORTES LTDA ME, ADAEL PEREIRA GOMES e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para INTIMAÇÃO da executada MARIA APARECIDA FERRES CARVALHO DE LIMA (RG.6.071.281-
SSP/SP, CPF nº 757.599.938-87); O COPROPRIETÁRIO GERSON CARVALHO DE LIMA (RG.6.318.507-SSPSP, CPF: nº 656.105.638-87);
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DO TESOURO; e
demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A (CNPJ. nº 90.400.888/0001-42), PROCESSO nº 1021735-39.2017.8.26.0564. A Dra. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI, Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, do Código
de Processo Civil, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal
de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ
OMELLA, JUCESP nº960, em condições que seguem: BEM: IMÓVEL: “Apartamento duplex nº 32, localizado no terceiro andar e na cobertura
do “RESIDENCIAL J. MENDES”, com acesso pelo nº 34 da Rua Santo Antonio; contendo três dormitórios sendo um do tipo suíte composta
de dormitório e banheiro; área de circulação, banheiro social; sala para dois ambientes jantar e estar conjugada com uma sacada; cozinha e área
de serviço; B.W.C. empregada e jardineira; na cobertura sala de estar (home-theater) conjugada a esta a escada ligando a cobertura ao 3º andar,
churrasqueira, lavabo, pergolado e duas área descobertas; tendo a área privativa real de 182,535m2; área vinculada da vaga de garagem sob
o nº 06 de 30,249m2; área comum real de 48,575m2; área total real de 261,359m2 equivalente a uma fração ideal de 21,208% no terreno e
das coisas comuns do condomínio.” CADASTRO MUNICIPAL: 003.030.008.000. (SÓ TERRENO); Matricula 104.698, do 1º Cartório de Registro
de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP; DEPOSITÁRIA: Maria Aparecida Ferres Carvalho de Lima. ONUS: Consta na CRI - Av.1, Penhora,
oriunda do processo 1047406-04.2017.8.26.0002, da 3º Oficio Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, ação de execução, movida pelo Banco
Santander (Brasil) S.A; e conforme Av.2, registro da penhora exequenda. Não consta outros recursos ou causas pendentes de julgamento.
AVALIAÇÃO OFICIAL: R$715.000,00 - Outubro/2020. DÉBITO EXEQUENDO: R$174.066,85 - Agosto/2020. DATAS DOS LEILÕES: 1º
leilão, que terá início no dia 09 de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 12 de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas,
e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 04 de Março de 2021, às 14:00 horas.
CONDIÇÕES DE VENDA: No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês
da data designada para o 1º leilão. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que
se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos
lances não inferiores a 60% da avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. PAGAMENTO A VISTA: O arrematante deverá efetuar o pagamento
de uma única vez, em até 24 horas após o término do leilão (artigos 18 e 19 do aludido Provimento). PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: Os
interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso,
observado o disposto no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a
apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor optar
pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição
do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da
comissão do gestor, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov.
1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação
e da comissão. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A.
através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro fica fixada em
5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações
dadas pelo Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA ou ACORDO EXTRAJUDICIAL: Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial,
antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados
pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre
o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão
o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. Os débitos
decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante,
na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra,
sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual
regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para
a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação,
ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br.
Ficando a executada MARIA APARECIDA FERRES CARVALHO DE LIMA; O COPROPRIETÁRIO GERSON CARVALHO DE LIMA; A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DO TESOURO; demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para INTIMAÇÃO dos executados ELVERCIO GOMES VALADARES (RG. nº 7.581.924-SSP/SP, CPF. nº 504.762.628-87), e sua esposa ROSA MARIA LOPES
VALADARES (RG. nº 9.975.143-SSP/SP, CPF. nº 584.846.988-15), A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DO TESOURO;
demais interessados, expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIA nº 1022654-23.2020.8.26.0564, oriunda da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Execução de Titulo Extrajudicial, proc.0209117-
76.2010.8.26.0100, movida por NEW PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ. nº 01.692.476/0001-01). A Dra. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI, Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009.,
FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA,
JUCESP nº960, em condições que seguem: BEM: IMÓVEL: “O terreno de forma irregular, designado como sendo o lote nº 108 da quadra “A”, localizado à Rua 03, lado esquerdo de quem do terreno se dirige
para a Estrada Marco Polo, distante 258,00 metros do ponto onde começa a curva da Rua 03 com a Estrada Marco Polo, no Loteamento denominado “Royal Park”, medindo: - 92,00 metros de frente para
a referida Rua 03, acompanhando a curva desta Rua; do lado direito mede 143,00 metros da frente aos fundos de quem da Rua 03 olha para o terreno e divide com os lotes nº 107, de propriedade de Antonio
Marcelino de Almeida, e 102 de propriedade de Espólio de Anna Falletti; do lado esquerdo mede 62,00 metros e divide com o lote nº 109, de propriedade de Leonard Wabiszezewicz, e nos fundos mede 52,00
metros e divide com o lote nº 101, de propriedade de Antonio Marcelino de Almeida, encerrando uma área de 5.252,00 metros quadrados, inscrição Municipal nº 523.307.008.000, registrado sob a matrícula de
nº 29.736 no 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP”. ONUS: Consta conforme Av.7, INDISPONIBILIDADE DE BENS, por comunicado nº 1246/2011, expedido pelo Portal do
Extrajudicial, pelo Desembargador Mauricio da Costa Carvalho Vidigal, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da Ação de Execução Fiscal, Processo de Origem 606.01.1998.011061-
9, nº de ordem 1327/98, Processo CG 2011/85552, os proprietários Rosa Maria Lopes Valadares e seu marido Elvercio Gomes Valadares, foram atingidos pela INDISPONIBILIDADE DE BENS; conforme Av.8,
INDISPONIBILIDADE DE BENS, por comunicado nº 1631/2011, expedido pelo Portal do Extrajudicial, pelo Desembargador Mauricio da Costa Carvalho Vidigal, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São
Paulo, nos termos da Ação de Execução Fiscal, Processo de Origem 606.01.1997.010117-8, nº de ordem 730/97, Processo CG 2011/104511, movida por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, os proprietários
Rosa Maria Lopes Valadares e seu marido Elvercio Gomes Valadares, foram atingidos pela INDISPONIBILIDADE DE BENS; conforme Av.9, penhora da parte ideal de 50% do imóvel, nos autos
583.00.2010.172954-97, em tramite na 36º Oficio Cível da Capital/SP, ação de execução, movida por New Progress Factoring de Fomento Mercantil Ltda; conforme Av.10, penhora da parte ideal de 50% do
imóvel, nos autos 583.00.2010.172954-97, em tramite na 36º Oficio Cível da Capital/SP, ação de execução, movida por New Progress Factoring de Fomento Mercantil Ltda; conforme Av.11, registro da penhora
exequenda; conforme Av.11, foi comunicado o Levantamento da Indisponibilidade dos bens em nome de Elvécio Gomes Valadares e Rosa Maria Lopes Valadares; conforme Av.12, por comunicado expedida
Central de Indisponibilidade de Bens, protocolo de indisponibilidade nº 201910.1010.00958523-IA-440, com data do pedido em 10/10/2019, proc.02382003420065020315, da 5ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP,
foi atingida pela INDISPONIBILIDADE DE BENS; conforme Av.13, por comunicado expedida Central de Indisponibilidade de Bens, protocolo de indisponibilidade nº 202011.0919.01386032-IA-061, com data do
pedido em 09/11/2020, proc.01334005819965020491, do Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP, ROSA MARIA LOPES VALADARES, foi atingida pela INDISPONIBILIDADE DE BENS;
conforme Av.14, por comunicado expedida Central de Indisponibilidade de Bens, protocolo de indisponibilidade nº 202011.0919.01386032-IA-061, com data do pedido em 09/11/2020, proc.01334005819965020491,
do Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP, ELVERCIO GOMES VALADARES, foi atingida pela INDISPONIBILIDADE DE BENS; DEPOSITÁRIOS: ELVERCIO GOMES VALADARES
e ROSA MARIA LOPES VALADARES. AVALIAÇÃO OFICIAL: R$576.595,67 - Julho.2019. AVALIAÇÃO ATUALIZADA pela TABELA do TJSP: R$611.123,06 - Dezembro.2020. DÉBITO EXEQUENDO:
R$537.539,38/Nov.2020. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: R$100.295,95 Dezembro/2020. DATAS DOS LEILÕES: 1º leilão, que terá início no dia 11 de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 19
de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 11 de Março de 2021, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA: No primeiro pregão,
não serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo
leilão, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da avaliação devidamente
atualizada até o mês da data designada. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. PAGAMENTO A VISTA: O arrematante deverá efetuar o pagamento
de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro (artigos 18 e 19 do aludido Provimento). PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: Os interessados em adquirir o imóvel em prestações,
deverão apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno,
observando-se que a apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará
das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo,
deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação
somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um
e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro fica fixada em 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme
disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA ou ACORDO EXTRAJUDICIAL: Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes
do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além
dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da
causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/
cientificado. Os débitos decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade,
nos termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante,
que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação
será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo
telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados, A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
- SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DO TESOURO; demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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