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dois eixos, sendo que citado veículo encontra-se em precário estado de conservação, exposto ao tempo, sem qualquer proteção 
e sem funcionamento há bastante tempo, avaliado por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) maio/2011. Lote 12, um veículo Mercedes 
Benz, L 1513, ano 1984, cor vermelha, placas BQY 3873, chassi 34500812635270, RENAVAM 389625710, sem carroceria, dois 
eixos, em bom estado de conservação, avaliado por R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em maio/2011. Lote 16, um veículo 
Mercedes Benz, L 1513, ano 1984, cor predominantemente vermelha, placas BQI 8052, chassi 34500812640609, RENAVAM 
389639907, diesel, sem carroceria, dois eixos, encontrando-se com a parte da frente (cabine) batida, em péssimo estado 
de conservação, sem possibilidade de verificação de funcionamento da parte mecânica, avaliado por R$ 18.000,00 (dezoito 
mil reais) em maio/2011. Lote 17, um veículo Mercedes Benz, L 1313, ano 1983, cor vermelha, placas BQY 4369, chassi 
34500312617254, Renavan 389661007, carroceria tipo baú/alumínio, diesel, três eixos, em regular estado de conservação, 
sem possibilidade de verificação de funcionamento da parte mecânica, avaliado por R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em 
maio/2011. Avaliação total dos bens móveis R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) em maio/2011. Os bens constantes dos 
lotes 05, 08 e 09, podem ser vistos na Rua Américo Simões, nº 100, Itupeva; os bens constantes dos lotes 12 e 16 podem ser 
vistos na Avenida Nami Azem nº. 1093  Bairro da Colônia, em Jundiaí  Estado de São Paulo; os bens constantes do lote 17 pode 
ser visto na Avenida Fuad Assef Maluf, n° 250 em Sumaré. Observação: Por ocasião da vistoria pelo Senhor perito, constatou-
se que o funcionamento, de nenhum dos veículos foi verificado, dado o estagio de depredação da maioria deles e pela longa 
permanência em desuso ou, pelos danos sofridos, daqueles que, completos, poderiam ser passiveis de verificação. Para vistoria 
dos citados veículos, os interessados devem contatar o síndico. Dr. Rolff Milani de Carvalho, fone: (11) 3964-6460 ou e-mail: 
milanirolff@rolffmillani.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o 1º Ofício Cível, ou no escritório do 
leiloeiro oficial, Sr. Marcelo Valland, Avenida Jabaquara, nº. 2777  2º andar  Metrô São Judas, ou ainda, pelo tel. (11) 3052-3352, 
Ficando ainda pelo presente intimados os executados o sindico da massa falida Dr. Rolff Milani de Carvalho e a massa falida 
Gigo & Cia. Ltda. na pessoa de seus advogados e na pessoa de seu representante legal da designação supra, caso não sejam 
localizadas para as intimações pessoais. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Eventuais 
ônus sobre o bem móvel, correrão por conta do arrematante. E, para que ninguém futuramente alegue ignorância, expediu-se o 
presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. SUMARE, 18 de junho de 2012.

GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO.
Juiz de Direito

TIETÊ

2ª Vara Cível

TIETE
2ª VARA CIVEL

EDITAL DE 1º E 2º LEILAO DE BEM MOVEL, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇAO DE EXECUÇAO FISCAL, N.º 09/2011 
MOVIDA POR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM CONTRA CERAMICA SANTA HELENA DE JUMIRIM LTDA-ME

A DOUTORA VALDIVIA FERREIRA BRANDÃO, M.M. JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE TIETE, 
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 02/08/2012, 
às 13:20 horas, no Fórum local, sito à Avenida XI de Agosto, nº 130, nesta cidade, será levado a 1º LEILAO, o bem abaixo 
descrito, sendo entregue a quem mais der, por preço não inferior ao da avaliação, ficando desde já designado o dia 21/08/2.012, 
às 13:20 horas para o 2º LEILÃO, não havendo licitantes no primeiro, ocasião em que será entregue a quem mais oferecer, não 
sendo aceito lance vil , sendo que pelo presente Edital, fica o executado INTIMADO das designações supra, não sendo intimado 
pessoalmente. BEM: 3.000 TELHAS tipo ROMANA, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais) o milheiro, perfazendo um total 
de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), que será atualizado até a data da alienação judicial, tendo sido nomeado depositário 
o Sr. NIVAEL APARECIDO DA SILVA. Dado e passado nesta cidade de Tietê, pelo Cartório do 2º Ofício Judicial  Seção Cível, 
aos 13 DE JUNHO de 2.012. Eu,________, Neise Maria Beloto Foltran, matr. 318.994-0, digitei. Eu__________Maria Helenice 
Bortoletto Basso, matrícula  350.371-2, conferi. Eu,___________, Ana Gladys Polizel Ribeiro Teles, matrícula 308.143-0, Escrivã 
Diretora, subscrevi.

VALDIVIA FERREIRA BRANDÃO Juíza de Direito

TUPÃ

Foro Distrital de Bastos

Leilão duplo dos bens penhorados de MARIA FRANCISCA CASTRO SANTOS, nos autos da Execução Fiscal nº 047/2007, 
que lhe é movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS.

O Exmo Sr Dr SEUNG CHUL KIM, MM Juiz de Direito do Foro Distrital de Bastos 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 nos dias 31 de 




