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3ª Vara Cível

Processo Físico nº:
0009791-24.2013.8.26.0297
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:
Fazenda Publica Municipal de Jales
Requerido:
Gislene da Silva Curti e outro
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTAS PÚBLICAS, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jales, Estado de São Paulo, Dr(a). José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, 

na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
foi designado o dia 13 de setembro de 2016, às 14:30 horas, para a realização da primeira praça dos bens penhorados e, caso 
não haja licitantes, o dia 28 de setembro de 2016, às 14:30 horas, para a realização do segundo leilão, oportunidade em que o 
bem será vendido a quem mais der, exceto o preço vil fixado em valor inferior a 60% do valor da avaliação, ficando, desde já, 
os Executados Gislene da Silva Curti, residente na Rua José de Souza, 1613, Jardim Municipal - CEP 15704-500, Jales-SP, 
CPF 324.692.648-47 e Tailor Marcelo Gomes, residente na Rua José de Souza, 1613, Jardim Municipal, em Jales, devidamente 
INTIMADOS das designações caso não sejam encontrados para a intimação pessoal. O bem a ser leiloado é o seguinte: Um 
imóvel situado na Rua José de Souza, 1613, designado de lote 026 da quadra 002, Jardim Municipal, em Jales, medindo 11,12 
metros de frente para a Rua Siriú (atual José de Souza) por 18,00 metros laterais, perfazendo a área total de 200,16 metros 
quadrados, confrontando-se mais por um lado com o lote 25, por outro lado com o lote 27 e nos fundo com o lote 09, objeto da 
matrícula nº. 10.260 do SRI de Jales. Valor da Avaliação: R$. 80.000,00 (oitenta mil reais), que será atualizado na data do leilão. 
Não consta ônus pendente de juntado. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jales, aos 06 de junho de 2016.

JUNDIAÍ

1ª Vara Cível

EDITAL DE LEILÃO DOS BENS ARRECADADOS, nos autos da Falência nº 0042020-69.2011.8.26.0309 (nº de ordem: 
1965/11), de YDF INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA.

O Dr. Luiz Antonio de Campos Júnior, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Jundiaí, na forma da lei, etc.
Faz Saber, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-

se os autos nº 0042020-69.2011.8.26.0309, relativamente à Falência de Ydf Industria de Embalagens Flexíveis Ltda., tendo sido 
designado leilão público do bem abaixo descrito que se realizará no dia 18 DE OUTUBRO DE 2016, às 11h30, na avenida Brasil, 
478  São Paulo (SP) sendo também aceitos lances pela internet, através do site www.sodresantoro.com.br, a partir de 19 DE 
SETEMBRO DE 2016, cujos participantes concorrerão em igualdade de condições, em tempo real por ocasião do encerramento 
do pregão que estará sob a condução do leiloeiro oficial José Eduardo de Abreu Sodré Santoro, inscrito na Jucesp sob nº 195, 
nas seguintes condições: a) Os bens serão alienados no estado em que se encontram, livres de ônus, sendo que quaisquer 
dívidas que sobre o mesmo recair até a data do leilão ficarão a cargo da Massa Falida, ressalvadas as despesas com a 
transferência e eventual regularização dos imóveis, que ficarão por conta do arrematante. b) Para participar do leilão eletrônico, 
os interessados deverão se cadastrar no site do leiloeiro e se responsabilizarão pela utilização da senha de acesso que receber. 
c) Em razão dos diversos fatores que podem interferir no encaminhamento do lance eletrônico, tal como a variação de velocidade 
no seu envio, esse será considerado concretizado no momento de sua captação pelo provedor do leiloeiro e não no momento de 
sua inserção pelo participante. d) O preço para a venda não poderá ser inferior ao da avaliação atualizada, já constante dos 
autos, ou ficará condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável. e) A comissão do leiloeiro, de responsabilidade 
do arrematante, será de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor. f) O pagamento do preço e da comissão será à vista. 
f1) Estando o vencedor presente no ato do leilão, poderá deixar com o leiloeiro um cheque no valor do lance ofertado nominal 
ao juízo responsável ou ao Banco do Brasil e outro no valor da comissão. Os respectivos depósitos serão feitos pelo leiloeiro no 
dia útil seguinte ao término do leilão. f2) Se o maior lance, todavia, tiver sido lançado pela internet, deverá o vencedor, até às 
12h00 do dia útil seguinte ao término do leilão, disponibilizar em favor do leiloeiro, mediante transferência bancária eletrônica, 
não sujeita à compensação, o valor total do lance e da comissão. g) O auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de 
Direito responsável após a comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro. h) Correrão 
por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do imóvel bem como as despesas com sua 
transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, além de toda e qualquer regularização que se fizer necessária perante 
os órgãos competentes. i) Não sendo efetivamente concretizado o negócio por culpa do arrematante, deixando de efetuar o 
pagamento da oferta e da comissão do leiloeiro, arcará com todos os ônus e conseqüências de sua omissão, inclusive para a 
obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas para a realização da praça. Além disso, o leiloeiro comunicará o 
fato ao MM. Juízo responsável, submetendo os lances imediatamente inferiores para apreciação. j) A expropriação prevista 
neste edital é regida pelas disposições contidas na Lei de Falências, no Código de Processo Civil e no Prov. CSM 1625/2009. l) 
Outras condições de venda e/ou esclarecimentos constarão do site do leiloeiro, de catálogos eventualmente distribuídos e 
poderão, ainda, ser anunciadas pelo leiloeiro por ocasião do certame. Maiores informações à respeito dos bens, poderão ser 
obtidas com o administrador judicial Dr. Rolff Milani de Carvalho, inscrito na OAB/SP 84.441, com endereço na Rua Mário Borin, 
165  Jundiaí (SP), fones: (11) 3964.6460; 3964.6461; 3964.6462 e 3964.6463 ou por e-mail, milani@rmilani.com.br. Descrição 
do bem que será vendido no estado em que se encontra: Lote 01 - Complexo industrial, com galpão e outras benfeitorias 
totalizando 3.271,70m2de área construída e respectivo terreno, constituído pelo lote 11 da Quadra 03 do loteamento denominado 
Parque Industrial Jundiaí, situado a Rua José Capretz, n° 251, cidade de Jundiaí (SP), com a área de 6.544,58 m2, que assim 
se descreve: mede 70,00 metros de frente para a Rua José Capretz; do lado direito mede 93,49 metros, confrontando com o lote 

Adm
Realce

Adm
Realce

Adm
Realce

Adm
Realce

Adm
Realce



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: terça-feira, 23 de agosto de 2016 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano IX - Edição 2185 367

n° 10; do lado esquerdo mede 93,49 metros, confrontando com o lote n° 12; fundos de 70,00 metros, confrontando com lote n° 
06. Matrícula nº 61.682, do 1º CRI  Jundiaí-SP. Cadastro municipal nºs 79.003.0015 e 79.003.0016. Avaliação: R$ 6.200.000,00 
(Março/2016). Ônus/restrições: Constam da matrícula do imóvel, em Av. 11, a distribuição da Execução de Título Extrajudicial 
movida por Banco Indusval SA. (processo n° 309.01.2010.019707-2, 3° Vara Cível de Jundiaí); em R.12, a hipoteca em favor de 
Polo Industria e Comércio Ltda.; em R.13, a hipoteca em favor de Office Cred Factoring e Fomento Mercantil Ltda.; em Av. 14, a 
penhora em favor do Banco Bradesco S/A (processo n° 309.01.2010.042564-8, 2ª Vara Cível de Jundiaí); em Av. 15, a distribuição 
da Execução de Titulo Extrajudicial movida por N.A. Fomento Mercantil Ltda. (processo n° 114.01.2012.07919-9, 4ª Vara Cível 
de Campinas); em Av. 16, a distribuição da Execução de Título Extrajudicial movida por Office Cred Factoring e Fomento 
Mercantil Ltda. (processo n° 309.01.2012.011521-7, 4ª Vara Cível de Jundiaí); em Av. 17, a distribuição da Execução de Título 
Extrajudicial movida por Banicred Fomento Mercantil Ltda. (processo n° 1001774-43.2013.8.26.0309, 2ª Vara Cível de Jundiaí); 
em Av. 18, a arrecadação determinada nestes autos; em Av. 19, a penhora em favor de Banicred Fomento Mercantil Ltda. 
(processo n° 1001774-43.2013, 2ª Vara Cível de Jundiaí); em Av. 20, a penhora em favor de N.A Fomento Mercantil Ltda. 
(processo n° 314/12, 4ª Vara Cível de Campinas). Lote 02  Máquinas, veículo e bens móveis diversos: 01 Máquina impressora, 
marca Strachan & Henshav Ltd, Lamko, Bristol 5, England, s/n° aparente, cor branca, com 01 tanque de esgotamento ao lado da 
máquina, cor cinza (R$ 220.00,00); 01 Carrinho de transporte, em aço, tamanho pequeno (R$ 100,00); 01 Batedor UNO TEC, 
cor cinza (R$ 350,00); 01 Escadinha em aço, com 02 degraus, cor azul (R$ 50,00); 02 Tambores em aço, com resistências, n° 1 
e 2, cor azul (R$ 300,00); 01 Tambor em aço, com resistência, n° 3, cor cinza (R$ 150,00); 01 Painel de controle, marca Eletric 
S/A, cor cinza (R$ 250,00); 01 Carrinho de transporte de bobinas para a máquina impressora, em aço, cor verde (R$ 150,00); 01 
Carrinho de transporte de bobinas, em aço, cor cinza (R$ 150,00); 01 Suporte para bobinas de impressora, em aço, cor preta, 
com 6 bobinas (R$ 300,00); 01 Caixa de ferramentas, contendo 21 engrenagens tipo rolamentos, cor bege (R$ 200,00); 01 
Caixa de madeira c/ 5 divisórias, com diversas ferramentas e rolamentos, cor verde (R$ 200,00); 01 Carrinho de madeira, 
pequeno, cor amarelo e azul (R$ 50,00); 01 Estante para bobinas para maquina impressora, em aço, cor preta, com 10 bobinas 
(R$ 400,00); 01 Carrinho marca Trapp, 5L350, contendo um balde de graxa, cor verde (R$ 250,00); 02 Carrinhos transportadores 
de bobinas, em aço, cor preta, com 16 bobinas de impressão (R$ 800,00); 01 Estante em aço, cor preta (R$ 100,00); 01 Suporte 
para amarril, com rodas, cor verde (R$ 50,00); 01 Grampeador para tarjas, cor azul (R$ 120,00); 01 Carrinho em madeira, n° 
298 (R$ 50,00); 02 Cestos de lixo, com rodas, em aço, tamanho grande (R$ 100,00); 01 Painel eletrônico com 11 portas, da 
máquina impressora Rotocalco AS, cor verde (R$ 11.000,00); 04 Tambores de alumínio, com rodas e com bico (R$ 1.000,00); 01 
Escada maestro, cor branca (R$ 150,00); 01 Tambor em aço, cor azul (R$ 50,00); 01 Extintor, marca Extin Seven (R$ 40,00); 01 
Bobina para impressora (utilizada em máquinas) (R$ 250,00); 01 Suporte fixo na parede, em aço, contendo 9 laminas cortantes 
(R$ 150,00); 01 Arquivo para pastas suspensas, em aço (sucata); 01 Carrinho suporte, em aço, com 1 bobina de impressão, cor 
amarelo e preto (R$ 80,00); 01 Máquina impressora, marca Rotouteco, Calle Argentina 3690 (Rotocalco AS), com 7 torres (tipo 
repartições), cada uma com painel eletrônico. Anexa a máquina 7 bombas de sucção, em alumínio, com rodas e motores (R$ 
520.000,00); 01 Painel eletrônico de controle de máquina Rotouteco AS, cor verde (R$ 4.000,00); 02 Painéis eletrônicos 
pequenos instalados nas extremidades da máquina (R$ 3.000,00); 01 Escada com 7 degraus, cor preta (R$ 300,00); 01 Talha 
elétrica para transporte de bobinas, cor amarela e preta (R$ 450,00); 01 Sistema de exaustão acoplado a impressora Rotouteco, 
cor branca (R$ 8.000,00); 01 Bancada de madeira, cor azul (R$ 150,00); 02 Bancadas de trabalho, com luminárias, cor branca 
(R$ 400,00); 06 Rolos de plástico, sendo matéria prima para impressão (R$ 1.800,00); 02 Carrinhos de aço, para transporte de 
rolos (R$ 160,00); 01 Carrinho de aço (tipo carrolão), com sacos de sucata, cor cinza (R$ 100,00); 01 Pallet com 5 rolos grandes 
(matéria prima) (R$ 1.000,00); 01 Pallet com 27 rolos (matéria prima) (R$ 5.400,00); 01 Pallet com rolo (matéria prima), tamanho 
grande (R$ 300,00); 02 Pallets com 8 pacotes de matéria prima (R$ 1.200,00); 02 Paleteiras hidráulicas, cor azul (R$ 800,00); 
01 Pallet com 12 rolos (matéria prima) (R$ 2.400,00); 01 Pallet com 25 rolos (produto acabado) (R$ 250,00); 01 Pallet com 6 
rolos (tipo TNT), cor branca (R$ 600,00); 01 Pallet 3 rolos (visível material papelão) (R$ 150,00); 01 Lote de pallets, com aprox.. 
70 pallets amontoados (R$ 350,00); 01 Lote de saco plástico com entulho (sucata); 01 Bancada de madeira com 3 gavetas, com 
10 rolos plásticos, cor branca (R$ 400,00); 01 Balança digital grande, marca Micheletti, cor azul (R$ 1.200,00); 01 Etiquetadora 
(impressora) pequena, marca Argox, cor cinza (R$ 300,00); 01 Impressora pequena, marca Argox (R$ 300,00); 01 Bancada de 
madeira com 3 gavetas, cor branca (R$ 200,00); 01 Balança digital, marca Fiuzola, cor preta (R$ 800,00); 01 Computador com 
CPU preta e monitor LG, cor cinza (R$ 250,00); 01 Dispositivo marca MJ Maillis, Wulftec, mod. WVL KIT 00001, série 504.54-
5.0608, tamanho grande, cor chumbo e vermelho (R$ 1.100,00); 01 Máquina impressora, marca Fevaflex, verde e branca, com 
sistema de exaustão integrado, com 2 talhas elétricas cor amarela, com painel de controle integrado com 6 bombas de sucção, 
s/n° (R$ 150.000,00); 01 Escada em aço, com 5 degraus, cor preta (R$ 150,00); 01 Bobina para impressora, tamanho grande 
(R$ 200,00); 01 Bancada de madeira, com luminária, cor branca (R$ 200,00); 01 Carrinho de aço para transporte de bobinas, 
com 5 bobinas (impressão), cor preta (R$ 1.100,00); 02 Suportes para bobina, em aço, formato V, com 29 bobinas para impressão 
(R$ 9.300,00); 01 Gancho de talha, marca Berg Steel, cor amarelo (R$ 80,00); 01 Carrinho de aço, pequeno, cor preta (R$ 
50,00); 03 Pallets contendo 24 motores, tamanhos e modelos diferentes (R$ 1.050,00); 01 Pallet com 5 rolos de matéria prima, 
para impressão (R$ 1.000,00); 05 Rolos grande de matéria prima (R$ 1.500,00); 06 Estantes de aço contendo 220 bobinas de 
tamanhos diversos, para impressão (R$ 11.600,00); 03 Pallets com 20 bobinas para impressão (R$ 4.000,00); 06 Pallets 
contendo lotes de madeira (tipo reciclada) (R$ 30,00); 07 Caixas de madeira (tipo baú) tamanho grande, empilhadas e fechadas 
(R$ 210,00); 01 Extintor, marca Extin Seven (R$ 40,00); 01 Pallet com sacos de entulho empilhados (R$ 5,00); 01 Porta pallet, 
em aço, cor cinza (R$ 150,00); 01 Pallet com 1 rolo grande de matéria prima (R$ 300,00); 02 Pallets com 2 rolos grandes de 
matéria prima (R$ 600,00); 04 Pallets com 21 rolos grandes de matéria prima (R$ 4.200,00); 09 Caixas de madeira reciclada, 
contendo 1 rolo de filme liso, marca Lord (R$ 300,00); 01 Pallet com 2 rolos de matéria prima (R$ 400,00); 04 Pallets com 7 rolos 
horizontais de matéria prima (R$ 1.400,00); 01 Tambor de aço, preto (R$ 80,00); 02 Carrinhos de aço, com 10 bombas para 
impressão (R$ 3.000,00), 06 Suportes fixos, em aço, com 144 bobinas para impressão, brancos (R$ 29.700,00); 01 Carrinho de 
aço com 6 bobinas para impressão, cor preta (R$ 1.300,00); 01 Prensa hidráulica, marca Bovenau, P30 SP, cor azul (R$ 600,00); 
01 Bancada de madeira com 2 gavetas, com luminária s/ lâmpada, cor branca (R$ 200,00); 01 Bancada de madeira grande, com 
4 gavetas, cor branca (R$ 250,00); 02 Estantes de aço contendo engrenagens diversas, cor cinza (R$ 500,00); 01 Pia em aço, 
cor azul (R$ 150,00); 01 Bancada para ferramenta, estado de sucata; 01 Estante carrinho em aço, cor cinza (R$ 100,00); 02 
Estantes de aço contendo 18 bobinas para impressão, cor cinza (R$ 5.700,00); 02 Escadas em aço, com 4 degraus, com rodas, 
cor preta (R$ 400,00); 01 Máquina retalhadora, com 4 torres, todas com painel de controle eletrônico, com 2 dispositivos fazendo 
parte da máquina. Os dois dispositivos com n° 01 e 02, contendo um quadro disjuntor, máquina sem n°, cor branca. Contendo 
um painel eletrônico, tamanho grande, com 20 portas, cor cinza (R$ 220.000,00); 01 Painel elétrico pequeno, marca Comexi, cor 
cinza (R$ 2.000,00); 01 Painel elétrico com 2 portas, cor cinza (R$ 1.500,00); 01 Extintor móvel, tipo carrinho, cor vermelha (R$ 
200,00); 02 Extintores de parede, marca Extin Seven (R$ 80,00); 01 Pallet com 1 rolo grande de matéria prima (R$ 300,00); 01 
Máquina laminadora, marca Comexi, s/n°, cor branca (R$ 14.000,00); 01 Dispositivo elétrico (tipo bomba), cor cinza, com 2 
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tambores cor azul e vermelho (R$ 500,00); 01 Paleteira hidráulica, marca Paletrans, cor azul (R$ 400,00); Diversos pallets com 
aproximadamente 47 rolos de matéria prima (R$ 9.400,00); 01 Máquina cortadora, marca FMC, com painel HECE, cor azul/cinza 
(R$ 26.000,00); 01 Balcão de madeira com 2 portas, contendo pacotes plásticos, cor branca (R$ 200,00); 01 Pallet com 9 
pacotes plásticos, com material (R$ 100,00); 01 Máquina cortadora com painel HECE, cor azul/cinza, integrado 1 dispositivo tipo 
cortador/selador, em aço, com roda e motor, cor verde (R$ 26.000,00); 01 Computador com monitor, teclado e mouse, cor cinza 
(R$ 250,00); 01 Bancada de madeira, pequena, com 2 gavetas, cor branca (R$ 120,00); 01 Paleteira hidráulica, tipo carrinho, 
cor laranja (R$ 400,00); 01 Paleteira hidráulica, tipo carrinho, cor azul (R$ 400,00); 01 Máquina cortadora, marca FMC, s/n°, cor 
verde (R$ 22.000,00); 01 Balança digital Filizola, mod. ID-X (R$ 200,00); 01 Bancada de madeira, com 2 portas, cor branca (R$ 
200,00); 02 Dispositivos em aço, cor cinza (R$ 150,00); 01 Dispositivo em aço, cor azul (R$ 75,00); 01 Dispositivo em aço, tipo 
cortador, cor azul, com 1 transformador de potência marca Martini (R$ 150,00); 01 Parte de máquina, desmontada, em aço (R$ 
50,00); 01 Caixa de madeira com peças diversas (R$ 80,00); 08 Pallets em plástico, cor preta (R$ 40,00); 02 Extintores de 
parede, Seven Plastic, n° 44 e 31 (R$ 80,00); 01 Máquina revisora, Profama, RV 1400, n° 17 2008, com painel de controle, cor 
branca/laranja (R$ 8.000,00); 10 Cavaletes em aço, com 42 suportes para bobinas em aço, cor preta (R$ 1.500,00); 02 Paleteiras 
hidráulicas, cor azul (R$ 800,00); 01 Estante de aço com rodas, contendo 4 bobinas p/ máquina de impressão, cor preta (R$ 
1.300,00); 02 Extintores de parede, Extin Seven, sendo um n° 19 (R$ 80,00); 01 Armário estantes com 2 portas, contendo peças 
diversas, cor verde (R$ 200,00); 01 Prensa pequena, marca Charlot, cor azul (R$ 400,00); 01 Prensa pequena, sem n°, cor 
verde (R$ 300,00); 01 Bebedouro Natugel (R$ 150,00); 01 Extintor de parede, marca Extin Seven (R$ 40,00); 01 Máquina 
pequena, com painel de controle Autotec, com motor ET, cor cinza (R$ 450,00); 01 Suporte para resíduos, em alumínio, com tela 
(R$ 100,00); 01 Painel eletrônico, com 2 portas, quadro geral, cor cinza (R$ 300,00); 01 Condensador automático, cor cinza (R$ 
400,00); 01 Carrinho de aço, pequeno, cor verde (R$ 50,00); 01 Máquina rebobinadeira, Multicon SL II  Profama, com 2 paineis 
digitais, sem n° (R$ 25.000,00); 01 Extintor de parede, marca Extin Seven (R$ 40,00); 01 Relógio de ponto Rod-Bel (R$ 200,00); 
01 Relógio de parede, redondo, velho (sucata); 14 Lâmpadas de emergência (distribuídas no setor de produção) (R$ 350,00); 02 
Câmeras de segurança (R$ 160,00); 01 Tanque de aço grande, cor azul (R$ 500,00); 01 Bancada em madeira com pia, com 2 
tambores improvisados e com 4 funis (R$ 350,00); 01 Estante carrinho de aço, com 9 laminas em alumínio (R$ 400,00); 01 
Tambor de aço, tipo container, quadrado, cor azul (R$ 200,00); 01 Baú em madeira com retalhos de laminas (R$ 250,00); 01 
estante em aço, com 3 laminas, cor preta (R$ 300,00); 01 Tambor em aço, pequeno, cor cinza (R$ 100,00); 01 Ventilador de 
parede, marca Ventisilva (R$ 100,00); 01 Balcão de madeira com 6 gavetas e tampo de vidro, cor cinza (R$ 250,00); 02 Mesas 
em L, em madeira, com 4 gavetas, cor cinza (R$ 300,00); 01 CPU, cor cinza (R$ 150,00); 01 Teclado e 1 mouse, sem marca (R$ 
20,00); 01 Monitor, marca LG (R$ 30,00); 01 Cadeira estofada, com rodas, cor azul (R$ 40,00); 01 CPU, s/ident. (R$ 150,00); 01 
Teclado e 1 mouse (R$ 20,00); 03 Telefones fixos, marca Siemens (R$ 75,00); 04 Grampeadores pequenos, cor preta (R$ 
40,00); 02 Calculadoras pequenas, marca CIS C 206N, cor preta (R$ 20,00); 01 Cadeira estofada, com rodas, cor cinza (R$ 
40,00); 01 Central no-breok, marca APC Battery Plus, Back UPS-ES 600 (R$ 150,00); 01 Estabilizador Energetic RCG (R$ 
35,00); 01 Impressora Lexmark, E 120 (R$ 150,00); 02 Armários de madeira, com 2 portas, cor cinza (R$ 200,00); 01 Armário de 
madeira, com 2 portas, cor bege (R$ 100,00); 01 Guilhotina de 46 cm (18) (R$ 40,00); 01 Makita, mod. 4100NH, cor azul (R$ 
170,00); 01 Armário em madeira, vertical, com 2 portas, contendo pastas embalagens impressas, cor cinza (R$ 120,00); 01 
Arquivo de pastas suspensas em aço, marca ISMA, com 4 gavetas, todas com documentos (R$ 120,00); 02 Estantes de aço, 
com caixas de papelão com documentos (R$ 200,00); 01 Cadeira estofada, cor marrom (R$ 50,00); 01 Ventilador marca 
Ventisilva, cor preta (R$ 100,00); 02 Mesas em madeira, modelo L, com 2 gavetas, cor cinza (R$ 300,00); 01 Teclado marca 
MTEK, cor preta (R$ 10,00); 01 Cadeira giratória, estofada, cor azul e cinza (R$ 50,00); 01 Cadeira fixa estofada, cor azul e 
cinza (R$ 40,00); 01 Armário de madeira, cor cinza (R$ 100,00); 07 Óculos de segurança EPI (R$ 21,00); 01 Caixa de papelão 
com 1 lote de rolo Durex tamanho grande (R$ 50,00); 01 Caixa de papelão com 19 protetores auriculares (R$ 19,00); 01 Pacote 
de papel toalha; 01 Caixa de papelão, com 10 pares de luvas de borracha, cor verde (R$ 50,00); 01 Telefone fixo, marca 
Intelbras, cor bege (R$ 20,00); 01 Toca fitas, marca Sony, cor preta (sucata); 01 Caixa pequena com 100 laminas Persona Armor 
(R$ 80,00); 02 Caixas de etiquetas Tesa (R$ 30,00); 01 Ar condicionado, marca Midea, com controle remoto, cor cinza (R$ 
500,00); 02 Armários para vestiário, em aço, cor cinza (R$ 400,00); 02 Portas sabonete líquido (R$ 10,00); 02 Espelhos grandes 
(R$ 60,00); 02 Extintores de parede, n° 25 e 18 (R$ 80,00); 01 Central de alarmes (R$ 60,00); 01 Estante em aço, com 3 
prateleiras, cor cinza (R$ 120,00); 01 Luz de emergência, marca Emerlucks (R$ 40,00); 01 Ventilador de parede, marca 
Ventisilva, cor preta (R$ 100,00); 01 Quadro de parede em cortiça (R$ 80,00); 01 Câmera de segurança Vacechi (R$ 100,00); 04 
Mesas em aço e formica, para 6 lugares, com bancos acoplados (R$ 1.200,00); 01 Tambor térmico com pedestal, marca Termolar, 
cor azul e preto (R$ 300,00); 01 Coador de café, em alumínio, com pedestal e canecão em alumínio (R$ 50,00); 01 Fogão com 
4 bocas, marca Esmaltec, branco (R$ 300,00); 01 Microondas, marca Brastemp, cor branca (R$ 200,00); 01 Canecão em 
alumínio (R$ 30,00); 01 Chaleira em alumínio (R$ 40,00); 01 Geladeira marca Electrolux R310, branca (R$ 300,00); 01 Estufa, 
marca Odontobras 1.2, cor cinza (R$ 200,00); 01 Seladora, marca Intertec, cor cinza (R$ 150,00); 01 Pia com gabinete em 
madeira e formica branca, com 5 portas e 6 gavetas (R$ 350,00); 01 Balcão em madeira, com 4 gavetas e 1 porta, cor branca 
(R$ 200,00); 02 Cadeiras giratórias, estofadas, cor preta (R$ 90,00); 02 Teclados, sendo um preto e outro cinza (R$ 20,00); 01 
CPU marca LG (R$ 150,00); 01 Balança de precisão Shimadzu AX200, cor branca (R$ 600,00); 01 Dispositivo para peças MEE 
022 9124667, cor azul escuro (R$ 250,00); 01 Furador de papel (R$ 5,00); 01 Porta durex (R$ 10,00); 01 Aparelho luz UV, 9 TI 
GTI, Minimatcher (R$ 600,00); 02 Carcaças de computador, pretas (sucata); 01 Monitor LG, preto (R$ 30,00); 01 Aparelho de 
telefone fixo, marca Siemens (R$ 25,00); 01 Extintor Extin Seven, n° 03 (R$ 40,00); 01 Dispositivo em alumínio, marca Kratos 
(R$ 150,00); 01 Mesa com cantos arredondados, em madeira, cor cinza (R$ 150,00); 08 Cadeiras estofadas em azul, com pés 
cor cinza (R$ 320,00); 01 Armário em madeira, com 2 portas, cor bege, trancado (R$ 200,00); 01 Ar condicionado, marca Elgin, 
com controle (R$ 500,00); 01 Persiana com aprox.. 3 m, cor bege (R$ 50,00); 02 Espelhos tamanho grande, velhos (sucata); 02 
Porta sabão liquido, marca Ideal (R$ 10,00); 04 Lixeiras com pedal, cor branca, todas enferrujadas (sucatas); 02 Cestos de lixo 
em tela de aço, tamanho grande (R$ 20,00); 01 Bebedouro IBBL, cor branca (R$ 200,00); 01 Suporte pedestal, tubular, em aço, 
cor azul (R$ 30,00); 01 Lixeira branca (R$ 10,00); 01 Cesto em plástico, vermelho (sucata); 01 Lixeira plástica, grande, cor cinza 
(R$ 5,00); 05 Arquivos com pastas suspensas, em aço, cor cinza (R$ 500,00); 08 Carregadores de celular (R$ 80,00); 01 Caixa 
contendo 12 celulares usados, marcas Motorola e Nokia (R$ 180,00); 01 Estante em aço, com 6 prateleiras, cor cinza (R$ 
100,00); 01 Arquivo-carrinho, pequeno, para pastas suspensas, cor cinza (R$ 50,00); 06 Cartuchos (toner) para impressora 
Lexmark (R$ 30,00); 02 Divisórias estofadas, com aprox.. 2,5 m cada, cor azul (R$ 160,00); 01 Mesa em L, em madeira, cor 
cinza (R$ 150,00); 01 Cadeira giratória, estofada em azul, com pés cor cinza (R$ 45,00); 01 Telefone fixo, marca Intelbras, cor 
bege (R$ 20,00); 01 Calculadora Procall, cor branca (R$ 10,00); 01 Grampeador preto (R$ 5,00); 01 Furador de papel, cor preta 
(R$ 5,00); 01 Arquivo para pasta suspensa, em aço, com 4 gavetas com documentos (R$ 100,00); 01 Armário pequeno, com 2 
portas, cor cinza, trancado (R$ 120,00); 01 Impressora Epson FX880, cor cinza (R$ 150,00); 01 Persiana com aprox.. 4 m, cor 
bege (R$ 30,00); 04 Extintores Extin Seven, n° 29, 32, 21 e 33 (R$ 160,00); 03 Luminárias de emergência (R$ 75,00); 02 
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Quadros de aviso em cortiça (R$ 60,00); 04 Quadros com pintura a óleo, com desenhos de paisagens, assinados por Josefina 
(R$ 600,00); 01 Celular Nokia, na caixa (R$ 50,00); 01 Armário em madeira, com 2 portas, cor cinza (R$ 120,00); 01 Impressora 
HP Laserjet M 1005-MEP (R$ 400,00); 02 Arquivos porta sulfite, em acrílico (R$ 60,00); 01 Telefone marca Panasonic 2.4 GHz, 
cor preta (R$ 35,00); 01 Central de trabalho com 4 mesas em madeira, na cor azul e cinza (R$ 700,00); 01 Computador LG, com 
teclado e mouse, preto (R$ 200,00); 01 Estabilizador MAX (R$ 30,00); 01 Transformador, bivolt, marca Herton, preto (R$ 30,00); 
03 Telefones fixos, marca Siemens, cor cinza (R$ 75,00); 01 Grampeador preto (R$ 5,00); 01 Calculadora C15 C 206N, preta 
(R$ 10,00); 01 Computador marca LG, com teclado e mouse, monitor LCD marca LG, cor preta (R$ 250,00); 01 Impressora 
multifuncional, Lexmark X 203N, cor cinza claro/escuro (R$ 300,00); 02 Cartuchos (toner) Digitec (R$ 10,00); 01 Monitor LG, 
com teclado (R$ 30,00); 04 Cadeiras giratórias estofadas, cor azul (R$ 160,00); 02 Armários em madeira, com 2 portas, cor 
cinza, contendo documentos diversos (R$ 200,00); 01 Central PABX, digital, OP 3610 (R$ 400,00); 01 Porta papel, em plástico; 
01 Fax Panasonic, mod. KX FP 207, cor cinza (R$ 150,00); 01 Central de comunicação FM, Buster (R$ 220,00); 01 Estabilizador 
Revolution, cinza (R$ 30,00); 01 Impressora para cheque, marca Elgin, Imprecheq (R$ 250,00); 01 Telefone sem fio, Motorola, 
sem base, com carregador (R$ 30,00); 01 Arquivo (carrinho) pequeno, para pastas suspensas, cor cinza (R$ 50,00); 01 Central 
de trabalho com 4 mesas em madeira, na cor azul e cinza (R$ 700,00); 05 Cadeiras estofadas em azul, com pés cinza (R$ 
250,00); 01 Computador AMD 64, Athlon X2, cinza, com mouse e teclado, com monitor Samsung preto (R$ 200,00); 01 
Grampeador preto (R$ 5,00); 01 Porta durex, ref. UT, cor marrom (R$ 5,00); 01 Furador de papel, marrom e bege (R$ 5,00); 01 
Telefone marca Siemens, cinza (R$ 25,00); 01 Monitor Samsung preto (R$ 30,00); 01 Computador CPU, multimídia, com mouse, 
teclado preto, monitor LG, cinza (R$ 200,00); 02 Calculadoras marca CIS 206N, pretas (R$ 20,00); 01 Computador CPU preto, 
teclado e mouse preto, monitor Samsung LCD (R$ 200,00); 01 Telefone marca Siemens, preto (R$ 25,00); 01 Armário em 
madeira, com 2 portas, cor cinza (R$ 150,00); 01 Armário em madeira, com portas de correr, cor cinza (R$ 200,00); 01 Arquivo 
em madeira, com 3 gavetas pequenas, cor cinza (R$ 150,00); 01 Armário em madeira, com 2 portas, cor cinza, contendo 
documentos diversos (R$ 150,00); 01 Armário em madeira, com 4 portas, cor cinza (R$ 200,00); 05 Grampeadores preto (R$ 
25,00); 01 Teclado velho (sucata); 02 Ar condicionados, marca Elgin, cor cinza (R$ 1.000,00); 01 Cesto plástico, tamanho 
grande, cor azul; 01 Moden linksys (não localizado) (R$ 150,00); 01 Mesa pequena em L, em madeira, cor cinza (R$ 120,00); 01 
Telefone marca Siemens, preto (R$ 25,00); 01 Calculadora CIS C 206N, preta (R$ 10,00); 01 Computador marca LG, com 
monitor LCD marca Samsung, com teclado e mouse pretos (R$ 250,00); 01 Mesa retangular em madeira, cor cinza (R$ 120,00); 
01 Cadeira giratória, estofada, cor cinza (R$ 50,00); 01 Cadeira fixa estofada, cor cinza (R$ 40,00); 01 Armário pequeno com 2 
portas, em madeira, cor cinza (R$ 80,00); 01 Ar condicionado marca Elgin, com controle remoto (R$ 500,00); 01 Armário com 4 
portas, em madeira, cor cinza (R$ 120,00); 01 Dispositivo marca Mode DKL 1050 (R$ 70,00); 01 Mesa em formato L, em 
madeira, cor bege (R$ 150,00); 03 Cadeiras giratórias, estofadas (R$ 180,00); 01 Arquivo-carrinho, pequeno, para pastas 
suspensas, cor cinza e azul (R$ 60,00); 01 Quadro branco (R$ 30,00); 01 Ar condicionado Elgin (R$ 500,00); 01 Calculadora 
CIS C 206N, preta (R$ 10,00); 01 Furador preto (R$ 5,00); 02 Armários pequenos com 2 portas, em madeira, cor bege (R$ 
100,00); 01 Computador com monitor LCD marca LG, cinza e preto, com mouse e teclado (R$ 250,00); 01 Mesa em formato L, 
em madeira, cor bege (R$ 150,00); 01 Computador com monitor Samsung LCD, preto, com teclado e mouse (R$ 250,00); 01 
Arquivo pequeno com 3 gavetas (R$ 60,00); 01 Ventilador de parede, marca Ventisilva, cor preta (R$ 100,00); 01 Ar condicionado 
marca Elgin, com controle remoto (R$ 500,00); 06 Cadeiras giratórias com braços, estofadas em azul (R$ 360,00); 01 Mesa 
redonda pequena, em madeira, cor bege (R$ 150,00); 01 Quadro pequeno de pintura a óleo, desenho abstrato (R$ 150,00); 01 
Quadro tamanho grande de pintura a óleo, desenho abstrato (R$ 200,00); 01 Porta sabão liquido, marca Ideal (R$ 10,00); 01 
Espelho em L, velho (sucata); 01 Armário de banheiro pequeno, em plástico, cor cinza (R$ 20,00); 02 Extintores Extin Seven, n° 
27 e 45 (R$ 80,00); 18 Prateleiras de aço com pastas azuis, tamanho A4 e caixas de papelão, cor cinza (R$ 2.160,00); 01 
Cadeira giratória com braços, estofada em azul (R$ 60,00); 01 Mesa em madeira, cor cinza (R$ 140,00); 06 Cadeiras fixas, 
estofadas em azul (R$ 240,00); 02 Cadeiras giratórias, estofadas em azul (R$ 120,00); 02 Mesas em L, em madeira, cor cinza 
(R$ 300,00); 02 Mesas em madeira, formato retangular, cor cinza (R$ 240,00); 01 Lousa (quadro) branco (R$ 70,00); 01 Ar 
condicionado Electrolux, digital, com controle remoto (R$ 500,00); 02 Mesas em L, em madeira, cor cinza (R$ 300,00); 01 Mesas 
em L, em madeira, com 2 gavetas desmontadas, cor cinza (R$ 80,00); 04 Cadeiras giratórias, estofadas em marrom (R$ 240,00); 
01 Cadeira giratória, estofada em azul (R$ 60,00); 01 Mesa em L, em madeira, cor bege (R$ 150,00); 01 Mesa em madeira, 
retangular, sem gavetas (R$ 180,00); 01 Estante em madeira, com gavetas pequenas com diversas ferramentas de manutenção 
(R$ 250,00); 01 Cofre, aberto, cor verde, estado novo (R$ 400,00); 01 Armário em madeira, com caixas de papelão (R$ 100,00); 
12 Estantes de aço, com caixas contendo peças e entulhos diversos (R$ 1.440,00); 02 Extintores Extin Seven (R$ 80,00); 01 
Máquina de escrever elétrica, marca Olivetti, mau estado (sucata); 02 Cadeiras estofadas em preto (R$ 100,00); 03 CPU LG 
preto (R$ 450,00); 01 Ar condicionado LG, com controle (R$ 500,00); 01 Estante velha, com 2 portas, cor preta (sucata); 08 
Carcaças de computador (sucata); 01 Impressora multifuncional, Epson CX 4500 (R$ 120,00); 01 Telefone marca Premium (R$ 
25,00); 01 No break Safe, Serve K (R$ 60,00); 01 Central de servidor, para computadores, marca Dlink DES 1024D, contendo 3 
computadores (CPU) cor preta e 3 computadores (CPU) cor preta marca IBM, um teclado preto e um teclado branco, com 
monitor LG, cor cinza (R$ 1.200,00); 01 Telefone fixo, marca Siemens, preto (R$ 25,00); 02 Teclados brancos (R$ 20,00); 02 
Teclados pretos (R$ 20,00); 01 Balança Filozola MP 101, cor preta e cinza (R$ 150,00); 01 Monitor Imac, cor cinza (R$ 50,00); 
01 Modem Wason (R$ 30,00); 01 Retroprojetor Visograf VGS2250, cor cinza (R$ 120,00); 01 Armário em madeira, pequeno, 
com 2 portas, 2 gavetinhas, em cerejeira trabalhada (R$ 110,00); 01 Central (mesa) potência de som, com rodas, c/ 01 microfone 
quebrado, Macrons Eletronic, preta (R$ 200,00); 01 Luminária de emergência, Brasfort (R$ 35,00); 01 Porta em madeira, avulsa 
(usada) (R$ 15,00); 05 Gaveteiros em aço com 4 gavetas, cor cinza, contendo documentos (R$ 400,00); 03 Estantes em aço, 
com caixas de papelão (tipo arquivo) todas com documentos, cor cinza (R$ 360,00); 01 Mesa redonda, em madeira (R$ 150,00); 
01 Banco estofado em azul, com 4 lugares (R$ 120,00); 02 Extintores, Extin Seven, n° 28 e 41 (R$ 80,00); 01 Mesa de canto, 
pequena, com pés de ferro, cor cinza (R$ 40,00); 01 Lâmpada de emergência (R$ 25,00); 04 Cadeiras fixas, estofadas em azul 
(R$ 160,00); 04 Cadeiras giratórias, estofadas em azul (R$ 240,00); 01 Mesa retangular, com cantos arredondados, cor cinza 
(R$ 120,00); 01 Armário de parede com 2 portas de correr, cor cinza (R$ 180,00); 01 Ar condicionado (R$ 400,00); 02 Persianas 
em cor bege (R$ 80,00); 01 Cavalete em madeira (R$ 30,00); 01 Porta sabão liquido, marca Ideal (R$ 10,00); 01 Espelho (em 
maus estado) (sucata); 01 Cesta de aço (R$ 10,00); 02 Bancos estofados em azul, com 2 lugares cada e pés de ferro (R$ 
160,00); 01 Mesa de canto, pequena, com pés de ferro, cor cinza (R$ 90,00); 02 Espelhos grandes, mau estado (sucata); 02 
Porta sabonete líquido, marca Ideal (R$ 20,00); 02 Cestos de lixo, cor branca (sucata); 01 Cesto de lixo, em aço (R$ 10,00); 02 
Extintores, Extin Seven, n° 08 e 17 (R$ 80,00); 01 Mesa em madeira, com cantos arredondados, cor cinza (R$ 120,00); 02 
Cadeiras fixas, estofadas em azul (R$ 80,00); 01 Mesa de canto, pequena, cor cinza (R$ 70,00); 02 Telefones fixos marca 
Siemens, pretos (R$ 50,00); 01 Ar condicionado Elgin, com controle remoto (R$ 500,00); 01 Persiana bege (R$ 50,00); 01 
Armário pequeno, em madeira, com 2 pastas, cor cinza (R$ 60,00); 01 Furador preto (R$ 5,00); 01 Teclado preto (R$ 10,00); 07 
Rolos de durex, tamanho grande (R$ 14,00); 01 Caixa pequena com diversos protetores auriculares (R$ 10,00); 01 Extintor, 
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marca Extin Seven, n° 40 (R$ 40,00); 01 Central telefônica digital marca Assist 126 (R$ 400,00); 01 Banco com rodas, cor preta 
(R$ 60,00); 01 No break, force line (R$ 120,00); 01 Espelho grande (R$ 30,00); 01 Mesa pequena, em madeira, cor cinza (R$ 
80,00); 21 Cadeiras universitárias estofadas, cor azul (R$ 1.050,00); 02 Prateleiras em aço, com caixas de papelão, cor cinza 
(R$ 240,00); 01 Escada pequena, em aço, cor cinza (R$ 40,00); 01 Central de bombas com 5 motores pequenos, com 5 cilindros 
grandes, cor cinza (R$ 2.000,00); 01 Motor avulso (R$ 150,00); 01 Painel elétrico, tipo comando, cor cinza (R$ 2.000,00); 01 
Tanque marca Korper (torre de resfriamento) (R$ 4.500,00); 01 Central com 2 tanques marca Tenge, verde, com painel eletrônico 
Tenge, com um motor azul (caldeira) (R$ 35.000,00); 01 Tambor em aço, cor preta e vermelha (R$ 200,00); 01 Girafa com 
gancho, com rodas e correntes, cor azul (R$ 700,00); 01 Tambor em aço, cor preta (R$ 200,00); 01 Lote de tambores de aço, 
amontoados, com bastante uso (R$ 500,00); 01 Lote de pallets amontoados, mau estado (sucata); 01 Estante em madeira com 
divisórias, contendo diversos tubos de PVC (R$ 1.500,00); 01 Cortadora, marca Minastech, E 150Sk, cor cinza (R$ 350,00); 01 
Serra policorte elétrica 12, marca Ferrari, com bancada tipo pedestal, cor amarela (R$ 400,00); 01 Bancada de madeira (R$ 
150,00); 04 Rolos de madeira, contendo mangueiras em plástico transparente (R$ 100,00); 05 Tubos tamanho aprox. 1,10m, em 
material plástico, cor azul (R$ 30,00); 01 Lâmpada de emergência (R$ 25,00); 08 Luminárias de emergência, tamanho grande 
(R$ 240,00); 01 Bancada de madeira (R$ 150,00); 01 Morsa, marca Somar, cor azul (R$ 50,00); 01 Furadeira elétrica de 
bancada, marca Icua, cor azul (R$ 1.000,00); 01 Máquina de solda, marca Bambozzi, mod. NM 250 (R$ 250,00); 01 Esmerilhadeira 
com pedestal, em aço, n° 789506, cor azul e preto (R$ 300,00); 01 Carrinho de pedreiro, enferrujado (sucata); 01 Guilhotina, cor 
azul e vermelho (R$ 2.200,00); 01 Arquivo em aço com 4 gavetas (R$ 100,00); 01 Mesa bancada, cor verde, com diversas peças 
(R$ 250,00); 01 Purificador, marca Label (R$ 150,00); 02 Extintores Extin Seven (R$ 80,00); 01 Mesa gaveteiro, em aço, com 
rodas, cor verde (R$ 100,00); 02 Caixas de ferramentas, cor azul, com ferramentas diversas (R$ 200,00); 01 Morsa pequena, 
vermelha (R$ 40,00); 10 Bobinas para máquina de impressão (R$ 1.500,00); 01 Escada pequena, cor branca (R$ 20,00); 01 
Caixa grande com retalhos de aço (R$ 100,00); 01 Armário em madeira (R$ 60,00); 01 Motor em estado de sucata (sucata); 
Lotes de sacos de plástico com retalhos de embalagens; 01 Pallet com 26 sacos fechados de polietileno Braskem, densidade 
linear (matéria prima) (R$ 3.120,00); 01 Pallet com 52 sacos fechados de polietileno Braskem, alta densidade (matéria prima) 
(R$ 6.240,00); 01 Carrinho vermelho e preto (R$ 50,00); 01 Balança (transporte) Truckfort, cor cinza (R$ 2.500,00); 02 Cilindros 
de aço (R$ 400,00); 01 Arquivo de pastas suspensas, em aço, com 4 gavetas (R$ 100,00); 01 Armário em aço, com 2 portas (R$ 
120,00); 01 Caixa de ferramentas, contendo diversos rolamentos, cor azul (R$ 150,00); 01 Castanha para torno (R$ 300,00); 01 
Bebedouro IBBL (R$ 200,00); 02 Extintores Extin Seven n° 37 e 09 (R$ 80,00); 01 Central extrusora marca Carnevalli, n 1138, 
mod. B1000, ano 8/88, com painel eletrônico Carnevalli, cor verde, com funil em inox acoplado à máquina, marca Tom, cor 
verde. Máquina pequena marca Sage Ltda integrada a central, cor azul (R$ 200.000,00); 02 Tanques de aço, cor azul (R$ 
4.000,00); 01 Cadeira estofada, cor azul (R$ 45,00); 03 Containers grandes, para armazenagem de óleo, vazios, cor branca (R$ 
600,00); 01 Lote de latas sw tinta, em uso; 01 Lote de tambores de aço (R$ 300,00); 01 Carrinho para transporte de latas, cor 
verde (R$ 80,00); 01 Batedeira de tintas, elétrica, com painel, cor cinza (R$ 250,00); 01 Extintor Extin Seven (R$ 40,00); 01 
Máquina de jato d’agua, marca Wap, cor amarelo/preto (R$ 200,00); 01 Balança digital Filizola (R$ 150,00); 01 Telefone fixo 
marca Siemens (R$ 25,00); 01 Teclado preto (R$ 10,00); 01 Estabilizador APC Line R (R$ 40,00); 01 Balança pequena, marca 
Marte Digital, branca (R$ 200,00); 01 Extintor Extin Seven n° 38 (R$ 40,00); 01 Batedeira pequena, marca Fisaton (R$ 350,00); 
01 Balcão de formica, com 5 portas e 4 gavetas, branco (R$ 400,00); 01 Lâmpada de emergência (R$ 25,00); 01 Balcão sem 
portas, com 4 gavetas (R$ 120,00); 01 Cadeira velha estofada azul (sucata); 01 Lixeira plástica (sucata); 01 Estante com 
luminária (R$ 100,00); 02 Botijões de gás, 20 kg, cor azul (R$ 260,00); 01 Gaiola de aço, grande, cor cinza (R$ 150,00); 01 
Veículo marca Fiat, modelo Ducato, placas DSU 6755, cor branca, com adesivos Seven Plastic, com trinca no parabrisa, pneus 
em estado regular e Km 327.800 (com vigia lateral passageiro quebrada) (R$ 32.000,00); 01 Mesa de bilhar, em bom estado (R$ 
1.000,00); 01 Cadeira estofada, fixa, cor azul (R$ 40,00); 01 Mesa pequena, cor cinza, estado de sucata (sucata); 01 Armário 
vertical, em aço, com 2 portas enferrujadas (R$ 50,00); 01 Mesa de tênis Olimpic, estado ruim (sucata); 05 Cadeiras quebradas 
(sucata); 01 Churrasqueira, em estado de sucata (sucata); 02 Cestos de lixo, sendo um cinza e um azul; 01 Sistema gerador de 
ar (compressor de ar) marca Total Pack, HP 25, cor amarelo e preto (R$ 18.000,00); 04 Tambores pequenos, em plástico, cor 
azul (R$ 40,00); 01 Tambor plástico, preto (sucata); 01 Carrinho de pedreiro, azul (R$ 40,00); 01 Antena parabólica, velha 
(sucata); 01 Botijão de gás, grande, cor azul (R$ 300,00); 01 Extintor Extin Seven n° 46 (R$ 40,00); 01 Lote de vigas de ferro 
(para estantes?), sucata (sucata); 01 Cortadora policorte, sem bancada, cor azul (R$ 50,00); 02 Transformadores grandes (R$ 
9.000,00); 02 Transformadores pequenos (disjuntores Alstom DSF 356/17  3 unid.) (R$ 3.600,00) - Avaliação total dos bens 
móveis: R$ 1.770.000,00 - OBS.: Terá preferência sobre os demais, o interessado em adquirir ambos os lotes conjuntamente. 
Assim, havendo lance para o lote especial composto pelos lotes 01 (imóvel) e 02 (bens móveis) e, pagando o arrematante o 
preço, serão desconsiderados os lances recebidos pelos mesmos lotes de forma individualizada.Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí.

SANTA FÉ DO SUL

2ª Vara Cível

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTAS PÚBLICAS, COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Bonavolontá, na 

forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto virem e deste tomarem conhecimento, especialmente aos executados JÚLIO THEDORO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 11.077.209/SSP-SP e do CPF (MF) nº 095.405.268-41 
e sua mulher ROSANA ABDO THEODO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, ortontista, portadora do RG nº 9.392.002/SSP-SP e 
do CPF (MF) nº 018.543.758-30, residentes na Rua 09, nº 930, nesta cidade de Santa Fé do Sul, que nos autos da ação de 
execução hipotecária nº 0001862-86.2010.8.26.541, n de ordem 227/10, movido por Rodolfo Antonio Abdo em face de Julio 
Theodoro de Oliveira Neto e sua mulher Rosana Abdo Theodoro de Oliveira será levado em 04 de outubro de 2016, às 13:00 
horas, em PRIMEIRA HASTA PÚBLICA, no átrio deste Forum, localizado na Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, centro, 
nesta cidade de Santa Fé do Sul, SP, parte ideal de 1/8 do imóvel abaixado discriminado e individualizado, de propriedade dos 
executados, a saber: Imóvel rural com a área de 166,92,00,84 hectares, ou seja, 68,97 alqueiros paulista, compreendido dentro 
do seguinte roteiro: - “Inicia-se o levantamento desta parte em um ponto denominado M-l, cravado à margem da Rodovia Ilha 
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