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penhorado na Execução Fiscal nº 248/01, que Fazenda Pública do Município de Tupã move contra Ulisses Rodrigues Ramos, do 
seguinte bem: Um lote de terreno sob nº 06, da quadra 193, com uma área de 217,50m², localizado no lado par da via pública, 
esquina com a Rua Botocudos, contendo um prédio residencial de alvenaria de tijolos, coberto de telhas, com 68,04 metros 
quadrados, com dois quartos, uma cozinha, uma sala, um abrigo, um hall de circulação, um WCB, matriculado no CRI local, sob 
nº 15227, em nome de Ulisses Rodrigues Ramos. Depositário: Ulisses Rodrigues Ramos, casado, residente na Rua Maués, nº 
78, nesta cidade e comarca de Tupã/SP. Realizada em primeira praça e não havendo licitantes, será o bem levado em segunda 
praça no dia 18 de novembro de 2010, às 13,30 horas, no mesmo local, a quem mais der ou lanço oferecer, e dispensada nova 
avaliação. Assim expediu-se o presente que será publicado e afixado no local de costume. Pelo presente fica INTIMAD0 deste o 
executado, o cônjuge, se casado for, e o depositário acima nomeado e qualificado, caso não seja localizado pelo Sr. Oficial de 
Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca de Tupã, Estado de São Paulo, aos 7 de outubro de 2010.

Edital de Leilão dos bens penhorados nos Autos de Execução Fiscal, Processo nº 637.01.2003.008688-4, ordem nº 435/03, 
requerido pela Prefeitura Municipal de Tupã-SP contra Vanderlei Valmir Borim.

O Doutor André Gustavo Livonesi, MM. Juiz Substituto na 2ª Vara Cível da comarca de Tupã, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que no dia 03 de 
novembro de 2010, às 13:30 horas, no local destinado às hastas públicas no edifício do fórum, sito na Rua Colômbia, nº 200, 
Jardim América, Tupã/SP, o porteiro dos auditórios ou quem sua vez fizer, levará a público pregão de vendas e arrematação, a 
quem mais der ou lanço oferecer, acima da avaliação do seguinte bem: “Um veículo marca/modelo Ford/Del Rey GL, cor azul, 
placas BTI-0836, álcool, ano de fabricação/modelo 1989/1989, chassi nº 9BFCXXLC2KBS17923, Renavam 406104794, em 
nome de Rosely Miranda Tronchini e Vanderlei Valmir Borim. Avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 17/08/2009. Realizada 
em primeira praça, e não havendo licitantes, serão os bens levados em segunda praça no dia 18 de novembro de 2010, às 13:30 
horas, no mesmo local e dispensada a avaliação. O bem se encontra em poder do executado, Sr. Vanderlei Valmir Borim, RG. 
nº 15.252.765, residente na Rua Antonio Castilho nº 345, em Tupã/SP Assim expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado no local de costume. Pelo presente, fica INTIMADO deste, o executado e depositário acima nomeado, caso não seja 
localizado pelo Sr. Oficial de Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, aos 08 de outubro 
de 2010.
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Juíza de Direito: Dra.Flávia Cristina Campos Luders

EDITAL DE ÚNICA HASTA PÚBLICA, POR LANCES ORAIS, DOS BENS ARRECADADOS DE MASSA FALIDA DE 
CRIOGEM CRIOGENIA LTDA, CNPJ 61.656.922/0001-46, NOS AUTOS DA AÇÃO DE FALÊNCIA, REGISTRADA SOB O 
Nº 655.01.2004.003908-1/000000-000, Nº DE ORDEM 766/04, DA SEGUNDA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VÁRZEA 
PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.

A DOUTORA FLÁVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS, MMª. JUÍZA DE DIREIRO DA SEGUNDA VARA JUDICIAL DA COMARCA 
DE VÁRZEA PAULISTA/SP, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem 
conhecimento, que, no DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010, às 15:00 HORAS, no saguão do Edifício do Fórum local, o senhor 
Oficial de Justiça, servindo de porteiro ad hoc dos auditórios, levará à única hasta pública (artigo 142, I da Lei 11.101/05 e Resp 
90.267-MG) os bens abaixo descritos, entregando-se a quem der o maior lance, desde que não seja considerado preço vil, 
pelos bens arrecadados e avaliados nos autos da ação da FALÊNCIA DE CRIOGEM CRIOGENIA LTDA assim descritos: BENS 
MÓVEIS: ITEM 6 Prensa hidráulica - R$ 125.242,60;ITEM 7 - Calandra hidráulica R$319.368,62; ITEM 8 - Prensa dobradeira - 
R$ 169.077,51. VALOR TOTAL DOS BENS:R$613.688,72(SET/10).Esses valores serão atualizados para a data da hasta pública. 
Maiores informações sobre os bens acima poderão ser obtidas com o Administrador Judicial, Dr. Rolff Milani de Carvalho, OAB/
SP 84.441, R. Mário Borin, 165, Chácara Urbana, fone 3964-6460, 3964-6461, 3964-6462, 3964-6463, e-mail: milanirolff@
rolffmilani.com.br. ADVERTÊNCIA GERAL: Ficam os credores, o devedor, seus sócios, o administrador judicial e o Ministério 
Público intimados de quem têm o prazo de dez (10) dias para impugnação do presente edital, a contar da sua publicação 
no Diário da Justiça Eletrônico, quanto aos bens que foram avaliados pelo laudo de fls. 1390/1417. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no 
Fórum local, no lugar de costume. DADO E PASSADO NESTA CIDADE E COMARCA DE VÁRZEA PAULISTA, ESTADO DE SÃO 
PAULO, PELO 2º OFÍCIO JUDICIAL, AOS 08 de outubro de 2010.
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