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OBJETO: Alienação de bens móveis. IMPORTANTE: INÍCIO DO RECEBIMENTO DE LANCES: 31/08/2021 - SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA 
DISPUTA DE LANCES: Local: www.lancenoleilao.com.br - Telefone: (11) 2359-7351/3461-3583 Data/Hora: 15/09/2021 a partir das 14:00 horas (Horário Local 
da realização do Leilão) - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Leiloeira Ofi cial: Carla Sobreira Umino - e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br - fone: (11) 
2359-7351 / 3461-3583 - site: www.lancenoleilao.com.br BANCO DO BRASIL / CESUP PATRIMÔNIO PR - Endereço: Shopping Estação Offi ce - Av. Sete de 
Setembro, 2.775, 9º andar, Rebouças, Curitiba – PR - E-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br - ÍNDICE 1. EDITAL: ITEM ASSUNTO - 1. DISPOSIÇÕES PRE-
LIMINARES - 2. MODO DE DISPUTA - 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - 4. OBJETO - 5. PREÇO MÍNIMO - 6. VISITAÇÃO - 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO 
- 8. REFERÊNCIA DO TEMPO - 9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - 10. HABILITAÇÃO - 11. PROPOSTA - 12. LANCES PRÉVIOS E LANCES VIA IN-
TERNET - 13. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 14. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 15. FORMALIZAÇÃO DA VENDA - 16. PAGAMENTO 
- 17. RETIRADA DOS BENS - 18. RECEBIMENTO DO OBJETO ARREMATADO - 19. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 20. SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS - 21. DESISTÊNCIA - 22. MULTA - 23. DISPOSIÇÕES FINAIS - 2. ANEXOS AO EDITAL: Anexo 01: Descrição dos Móveis; Anexo 02: Minuta de 
Carta-Proposta Bens Móveis; Anexo 03: Minuta de Procuração - Anexo 04: Formulário Para Oferta de Lance Prévio - Anexo 05: Termo de Desistência - LEI-
LÃO PÚBLICO Nº 2021/309294V(9101) – CESUP PATRIMÔNIO – PR - O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CESUP PATRIMÔNIO - PR e por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, admitindo lances eletrônicos, lances prévios e lances verbais, torna público que realiza este 
processo licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda dos bens móveis relacionados no Anexo 01, 
parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRA OFICIAL Carla Sobreira Umino, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 
826, de acordo com a Lei 13.303 de 30.06.2016, o Decreto 8.945 de 27.12.2016, o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 
03.07.2017, o Decreto n° 21.981, de 19.10.1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 22.427, de 01.02.1933 e os termos deste Edital, cuja minu-
ta padrão foi aprovada pelos Pareceres COJUR/CONSU nº 6.863/94, 7.686/96, 10.642/99, 14.010/2003, 14.042/03, 14.081/03, 14.248/2003, 14.306/2004, 
NJ 3885/2004 e a minuta específi ca pelo Parecer AJURE SÃO PAULO / GER. ÁREA III Nº 981/2009, PARECER AJURE CMJ 2013/223823 e pelos Pareceres 
Jurídicos: 16.753-001 de 16/10/2015, 17.307-001 de 13/11/2015 e CMJ 2016/407959 de 04/11/2016. 1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O Leilão será 
realizado em sessão pública, admitindo-se lances via INTERNET, mediante condições de segurança - criptografi a e autenticação - em todas as suas fases, 
ou ainda mediante lances prévios conforme previsto no item 12. A sessão pública para a disputa dos lances, dirigida pelo Leiloeiro Ofi cial indicado no preâm-
bulo, será realizada de acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, no local, data e hora descritos a seguir: Local: www.lancenoleilao.com.br - 
Data: 15/09/2021 às 14h00min (horário local da realização do Leilão) - 1.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Leiloeiro Ofi cial supramencionado, mediante 
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página do Leiloeiro: www.lancenoleilao.com.br. 1.3 Até 01 (um) 
dia útil antes da realização do certame, o licitante poderá formular consultas, informando o número da licitação, por e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.
br, no escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP - ou no Banco do Brasil S.A / CESUP Patrimô-
nio, constante no Anexo 1. 1.4 Retirada do Edital: no site do leiloeiro: www.lancenoleilao.com.br. 2 MODO DE DISPUTA – Aberto - 3 CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO - Maior Oferta de Preço (Lance) - 4 OBJETO - 4.1 Venda de bens móveis, de propriedade do Banco do Brasil S.A., conforme descrições contidas - no 
Anexo 01, que é parte integrante do presente edital. 5 PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens encontram-se discriminados no Anexo 01. Os bens 
serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE em reais para pagamento à vista. 6 VISITAÇÃO 6.1 Os bens fi carão à disposição dos 
pretendentes para serem examinados e vistoriados, conforme o local de visitação anunciado no Anexo 01 e serão vendidos no estado de conservação em 
que se encontram, não aceitando o Banco reclamações posteriores. 6.2 A visitação aos bens poderá ser realizada entre os dias 31/08/2021 a 14/09/2021, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante prévio agendamento com a administração do estabelecimento onde estão localizados, conforme relação 
constante no Anexo 01. 7 COMISSÃO DO LEILOEIRO 7.1 O ARREMATANTE vencedor pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do lance vencedor ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão. 7.1.1 Em caso de lance via INTERNET, o ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo pagamen-
to, em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou deverá comparecer ao escritório deste, até o 
primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento mediante a emissão de cheque próprio, conforme contido no subitem 
12.2. 7.1.2 Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se ausente à sessão pública do Leilão, será informado do resultado, pela Internet, devendo efetuar 
o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer ao escritó-
rio deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento, mediante a emissão de cheque próprio, conforme 
contido no subitem 12.2. 7.2 O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 8 REFERÊNCIA DE TEMPO - 8.1 Todas as referências 
de tempo no Edital, no Aviso e durante o Leilão, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrô-
nico e na documentação relativa ao certame. 9 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 9.1 Poderão participar da licitação regulada por este Edital, pessoas fí-
sicas ou jurídicas, associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, EXCETO as que se enquadrem em uma ou mais 
das situações a seguir: a) sejam membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal do Banco do Brasil, bem assim inte-
grantes da Comissão de Licitação; b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; c) sejam declaradas inidôneas em 
qualquer esfera de Governo; d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação, ou processo de execução; 
Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente e) não atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 9.2 Os lances dos im-
pedidos serão desclassifi cados em qualquer fase do processo licitatório. 10 HABILITAÇÃO 10.1 A habilitação dar-se-á pelo pagamento de quantia correspon-
dente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, conforme condições descritas no item 16 deste Edital. 10.2 A importância paga como sinal pelo 
ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço à vista. 11 PROPOSTA - 11.1 A apresentação de lance implica pleno conhecimento 
e aceitação dos termos do presente Edital e de seus anexos. 11.1.1 Após a arrematação, o ARREMATANTE vencedor receberá e assinará o Recibo do Sinal 
e a Proposta de Compra (Anexo 02), fornecidos pelo Leiloeiro, declarando, estar ciente das normas e condições de aquisição do lote arrematado, nos termos 
do presente Edital e seus anexos. A Proposta de Compra (Anexo 02) também poderá ser enviada posteriormente, em até 02 (dois) dias úteis a contar da 
realização do leilão, para o e-mail : cesup.imoveispro@bb.com.br. 11.1.2 No ato da arrematação, o ARREMATANTE vencedor deverá apresentar a licença 
ambiental, nos termos da legislação vigente, emitida por órgão competente, acompanhada do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, 
nos termos da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010. Os documentos acima citados também poderão ser enviados posteriormente, em até 02 (dois) dias 
úteis a contar da realização do leilão, para o e-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br, colocando no assunto: Equipe AP16. 11.1.3 No ato da arrematação , o 
ARREMATANTE vencedor deverá apresentar a licença de operação ou licenciamento simplifi cado do órgão ambiental competente, inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante. 11.1.4 Após a arrematação, o ARREMATANTE ven-
cedor deverá apresentar os seguintes documentos: 11.1.4.1 Pessoa Física: cédula de identidade e CPF; 11.1.4.2 Pessoa Jurídica: Ato constitutivo e suas 
alterações, Cédula de Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) (sócios, Diretores ou Gerentes) e procuração, se for o caso. 12 LANCES PRÉVIOS 
E LANCES VIA INTERNET - 12.1 Os lances prévios ao Leilão deverão ser remetidos pela Internet para o e-mail do Leiloeiro: atendimento@lancenoleilao.
com.br, ou por via postal com “AR” (aviso de recebimento) ou entregues pessoalmente, ou ainda no site www.lancenoleilao.com.br, desde que recebidos até 
o dia anterior ao da realização da sessão pública do Leilão. 12.1.1 Os interessados em efetuar lances prévios deverão entrar em contato com o leiloeiro por 
intermédio de e-mail, telefone, ou site para receber as instruções para cadastramento ou comparecer ao escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento 
Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP, para fi ns de cadastro do Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente ofertante e obtenção 
do modelo específi co, antecipadamente à realização do certame. Para realização de cadastro, o interessado, ou seu representante legal, deverá apresentar 
documentos originais para sua identifi cação e assinar a fi cha cadastral. 12.1.2 O Leiloeiro informará aos licitantes o recebimento de lances prévios, em ordem 
crescente de valor, e exibirá as propostas preenchidas com os dados dos interessados e das ofertas de compra na abertura da sessão pública dos lances. 
12.2 Sendo vencedora a proposta efetuada por meio de lance prévio ou de lance via internet, o arrematante, será informado do resultado, via Internet, deven-
do depositar os valores referentes à comissão do leiloeiro e ao sinal do negócio para o Banco, em contas correntes a serem informadas pelo leiloeiro, até o 
primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer, durante o horário comercial, ao escritório deste até o primeiro dia útil após a realização do 
Leilão, para providenciar os respectivos pagamentos, mediante a emissão de 02 (dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão do leiloeiro 
e o outro referente ao sinal, ambos emitidos pelo adquirente diretamente ou, se ausente, por meio do seu representante legal. Em nenhuma hipótese, o 
Banco se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de, telefone ou computador etc. de quaisquer dos 
interessados/licitantes. 12.2.1 A não realização dos depósitos acima citados, ou o não comparecimento ao escritório do leiloeiro no prazo acima serão consi-
derados como desistência e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização do negócio, sujeitando-se às penalidades cabíveis, além da-
quelas previstas no item 20 do presente edital. 12.2.2 A não compensação do cheque emitido pelo ARREMATANTE, por qualquer motivo, será caracterizada 
como desistência conforme item 21 e implicará nas sanções previstas no item 20 deste Edital. 13 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 13.1 O 
certame será conduzido pelo Leiloeiro indicado no preâmbulo deste Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da 
equipe de apoio; b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; d) declarar o 
vencedor; e) elaborar a ata da sessão. 13.2 Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos representantes. 13.3 Considerar-se-á le-
gítimo representante do ARREMATANTE, nas sessões públicas desta Licitação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos 
poderes para tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar do-
cumento de identidade com fé pública, acompanhado de um dos seguintes documentos: 13.3.1 instrumento particular de procuração, assinado pelo outor-
gante, com fi rma reconhecida em Cartório, conforme minuta constante do Anexo 03 deste Edital; ou 13.3.2 instrumento público de procuração contemplando 
os mesmos poderes relacionados na minuta constante do Anexo 03 deste Edital. 13.4 No caso de pessoas jurídicas, o instrumento público ou particular de-
verá ser acompanhado de cópia do estatuto ou contrato social em vigor comprovando a capacidade de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar 
de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 13.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decor-
rência de tal investidura. 13.6 No transcurso da sessão pública, serão aceitos lances exclusivamente via Internet, no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.
br. 13.7 Os lances poderão também ser ofertados previamente, por Internet, , pelos interessados ou seus legítimos representantes, na forma do item 12. 
Credenciamento para Efetuar Lances na INTERNET – 13.8 O credenciamento do proponente e de seu representante legal implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. 13.9 Para efetuar lances via Internet, os interessados 
devem dispor de chave de identifi cação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até um dia antes da reali-
zação do Leilão no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.br. 13.10 A chave de identifi cação e a senha terão validade somente para o presente Leilão, 
sendo canceladas após o evento. 13.11 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 13.12 Caberá ao ofertante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Leilão, fi cando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Participação - 
13.13 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de todos os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo 
o ofertante responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem efetua-
das em seu nome em qualquer fase da licitação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como fi rmes e verdadeiras. 13.14 A parti-
cipação na sessão pública do Leilão dar-se-á: 13.14.1 por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
oferta de lances, via Internet, no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.br. - Abertura - 13.15 A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão 
pública do Leilão, com a divulgação dos lances prévios via internet previstos no item 12, eventualmente recebidos, passando o Leiloeiro a aceitar lances a 
partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso. 13.16 Aberta a etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via Internet deverão 
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 13.17 Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que 
igual ou superior ao preço mínimo. 13.18 A cada lance ofertado, via Internet, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 
valor. 13.19 Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fi xado 
para o lote. 13.20 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 13.21 
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. 13.22 O Leiloeiro encerrará a sessão mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 13.23 O acompanhamento do 
evento pode ser feito pela Internet. 13.24 O sistema informará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 14 CRITÉRIOS DE 
JULGAMENTO - 14.1 No julgamento das propostas, a classifi cação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerado vencedor o 
ARREMATANTE que oferecer o MAIOR LANCE. 14.2 Serão desclassifi cadas as propostas que: 14.2.1 não atenderem às exigências contidas neste Edital ou 
impuserem condições; 14.2.2 apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam seu conteúdo; 14.2.3 apre-
sentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo constante do Anexo 01 deste Edital, para o bem pretendido; 14.2.4 não estiverem acompanhadas 
de procuração (subitem 13.3), se for o caso. 14.3 Encerrados os trabalhos, será lavrada, pelo Leiloeiro, ata circunstanciada a ser entregue à Comissão de 
Licitação. 14.4 Não ocorrendo a formalização da venda ao primeiro colocado, seja por desistência expressa deste ou por descumprimento dos prazos esta-
belecidos nos itens 16 e 17, o Banco se reserva o direito de realizar nova licitação ou consultar os demais colocados, na ordem de classifi cação, sobre o seu 
interesse em adquirir o bem nas mesmas condições de prazo e preço (devidamente reajustado) do primeiro colocado. 15 FORMALIZAÇÃO DA VENDA 15.1 
As providências para pagamento e retirada dos bens deverão ser tomadas pelo ARREMATANTE vencedor, nos prazos máximos indicados nos itens 16 e 17, 
sob pena de, não o fazendo, ter seu lance desclassifi cado. 15.2 Somente será admitida a formalização da venda com o ARREMATANTE vencedor ou seu 
representante legal. 15.3 Tratando-se de bem em poder de terceiros, o adquirente se declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus 
decorrentes da sua posse. 16 PAGAMENTO - 16.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos à vista e em moeda corrente - no País. 
16.1.1 Os pagamentos dos lances vencedores não poderão ser realizados com a compensação de créditos junto ao Banco do Brasil S.A. 16.2 Em caso de 
lance via internet o ARREMATANTE deverá efetuar o pagamento do valor referente ao sinal de 5%, observando o contido no subitem 12.2. O restante do 
pagamento deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a data do Leilão, em conta a ser fornecida pela Comissão de Licitação. 16.3 Em caso de lance 
prévio, o ARREMATANTE, deverá efetuar o pagamento do valor referente ao sinal de 5%, observando o contido no subitem 12.2. O restante do pagamento 
deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a data do Leilão, em conta a ser fornecida pela Comissão de Licitação. 16.4 Os pagamentos efetuados em 
cheques não terão efeito de quitação, enquanto não forem considerados liquidados pelo Serviço de Compensação. 16.5 Os cheques não honrados, emitidos 
pelos proponentes, estarão sujeitos às penalidades da lei e a cobrança pela via judicial. 16.6 A devolução de cheque utilizado para pagamento, por insufi ciên-
cia de fundos, contra-ordenado ou com efeito de não pagamento de qualquer natureza, será imediatamente caracterizada como desistência, na forma do item 
21 deste Edital. 16.7 Os arrematantes deverão enviar o comprovante do respectivo pagamento do sinal para o email: atendimento@lancenoleilao.com.br. 17 
RETIRADA DOS BENS 17.1 Os bens alienados serão obrigatoriamente retirados pelo(s) arrematante(s) vencedor(es), mediante apresentação pelo adquiren-
te do recibo, no prazo de 20(vinte) dias úteis após a sua liberação, conforme abaixo, sob pena de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da aquisição e 
cobrança de estadia pelos dias utilizados até o próximo leilão, quando o lote será vendido para cobrir despesas e encargos, além da perda da comissão paga 
ao leiloeiro. 17.1.1 O prazo para liberação será contado a partir do pagamento total do bem, desde que expirado o prazo para interposição de recurso. 17.2 
Os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao adquirente reclamações posteriores. 18 RECEBIMENTO DO 
OBJETO ARREMATADO 18.1 A remoção e o transporte dos materiais e equipamentos arrematados, até o estabelecimento de destino, são de responsabili-
dade do arrematante. 18.2 O arrematante deverá providenciar a documentação necessária à remoção e ao transporte dos bens, observando as normas do 
Fisco Estadual pertinentes e levando em consideração o fato de que o Banco do Brasil S.A. não é contribuinte do ICMS. 18.3 Correrão por conta dos ARRE-
MATANTES: 18.3.1 todos os impostos, taxas ou quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre a venda dos bens; 18.3.2 as despesas com frete e 
quaisquer outras necessárias à retirada do material das dependências do Banco, bem como as despesas referentes à transmissão da propriedade dos bens. 
18.4 A recusa injustifi cada do arrematante vencedor em pagar e/ou retirar o(s) bem(s) dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total das 
obrigações assumidas, reservando-se o Banco do Brasil S.A. o direito de, independente de qualquer aviso ou notifi cação, realizar nova licitação ou convocar 
os licitantes remanescentes de cada lote específi co, respeitada a ordem de classifi cação, prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da proposta da 
primeira classifi cada, inclusive quanto ao preço. 18.5 Os arrematantes remanescentes convocados na forma do subitem 14.4 do Edital que não concordarem 
em pagar e/ou retirar os bens, não estarão sujeitos às penalidades mencionadas no item 20 deste Edital. 19 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 19.1 
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidades, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fi -

xada para a sessão pública do Leilão – o qual será julgado em até 3 (três) dias úteis da data do seu recebimento – sob pena de decair do direito de impug-
nação. 19.2 Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser formalizados e protocolados junto ao CESUP Patrimônio - PR 
e seu encaminhamento se dará por intermédio da Comissão de Licitação. 19.3 Dos atos da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do dia subsequente ao da publicação no Diário Ofi cial da União ou, se o recorrente estiver presente, do dia subsequente ao da reunião em 
que realizado o ato. 19.4 Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao arrematante vencedor para, querendo impugná-lo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação. 19.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal. 20 SAN-
ÇÕES ADMINISTRATIVAS - 20.1 A seguinte sanção poderá ser aplicada aos licitantes, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
Banco pelo infrator: 20.1.1 suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BANCO DO BRASIL S.A. e suas subsidiárias, por período não superior 
a 2 (dois) anos; 20.2 Aplica-se a esta licitação e aos contratos dela decorrentes, a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira, na forma da Lei 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013. 20.3 Nenhuma sanção será 
aplicada sem o devido processo administrativo. 20.4 A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a contar da intimação do ato. 20.5 No caso de aplicação de suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato. 20.6 Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - 20.7 A 
suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: a) apresentação de documentos falsos ou falsifi cados; b) irregularidades que acarretem prejuízo 
ao Banco, ensejando a frustração da licitação; c) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do contrato; d) prática de atos ilícitos, 
demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Banco; e) condenação defi nitiva por praticar fraude fi scal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 21 DESISTÊNCIA 21.1 O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se: 21.1.1 não efetuar os pagamentos nos prazos e forma defi nida 
neste Edital; 21.1.2 não satisfi zer as condições previstas neste Edital para formalização da venda; 21.1.3 manifestar-se expressamente nesse sentido, por 
meio do Termo de Desistência – (Anexo 05), a ser entregue até 01 (um) dia antes do início do prazo estipulado para a retirada dos bens, conforme item 17.1 
desse Edital. 22 MULTA - 22.1 Caracterizada a desistência nos termos do item 21, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do BANCO, a título de multa, 
o valor equivalente à garantia da contratação (5%) referente ao sinal, sem prejuízo à cobrança adicional da comissão do Leiloeiro de 5%, nos termos do art. 
24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32. 23 DISPOSIÇÕES FINAIS - 23.1 A critério do Banco, os bens loteados poderão ser reunidos, desdobrados ou 
retirados. 23.2 O arrematante vencedor deverá apresentar/encaminhar obrigatoriamente junto com a “Minuta de Carta Proposta” Anexo 02, conforme descri-
to no item 11 deste edital, a licença ambiental, nos termos da legislação vigente e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, nos termos 
da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010, observando no que couber o item 11.1.2 deste edital e a licença de operação ou licenciamento simplifi cado do 
órgão ambiental competente, inscrição no Cadastro Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante 
observando no que couber o item 11.1.3 deste edital. 23.3 O Banco do Brasil S.A. reserva-se o direito de, presentes razões de ordem administrativa, comer-
cial ou operacional, revogar ou anular esta licitação, total ou parcialmente, em nome do interesse público, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados a título de sinal ou do complemento, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos arrematantes, em qualquer das 
hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 23.4 É facultada à Comissão de Licitação ou à 
autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Os lici-
tantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente responder, por escrito, 
no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassifi cação. Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito. 23.5 Os casos não previstos 
neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação. 23.6 O licitante é responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas e dos docu-
mentos apresentados em qualquer fase da licitação 23.7 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do 
Banco do Brasil S.A., subsequente às ora fi xadas. 23.8 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por 
cartório, ou por publicação em órgão da imprensa ofi cial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo com o original pelos membros da Comissão 
de Licitação. 23.9 Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 23.10 Em nenhuma hipótese, o Banco se 
responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de fax, telefone ou computador etc. de quaisquer dos interes-
sados/licitantes. 23.11 Conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), consolidada pela Lei 12.305/2010, regulamentada pelo decreto 7.404, de 
23.12.2010, o ARREMATANTE deverá zelar pela destinação ambientalmente adequada dos equipamentos e dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado), 
se responsabilizando civil e pecuniariamente por quaisquer danos que estes venham ocasionar ao meio ambiente. 23.12 O arrematante deverá destinar os 
bens para sistemas de logística reversa com vistas à reciclagem e/ou reaproveitamento dos resíduos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, não sendo 
permitida a revenda dos bens para fi ns de utilização por terceiros. 23.13 Será exigido das empresas/pessoa física, arrematantes dos bens, relatório de des-
tinação e rastreabilidade dos bens descartados, em até 30 (trinta) dias a partir da coleta, que demonstre a destinação e/ou disposição fi nal ambientalmente 
adequada. 23.14 Informações complementares poderão ser obtidas no escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra 
Funda - São Paulo/SP, e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br, ou no Banco do Brasil S.A. / CESUP Patrimônio – PR, sito na Avenida Sete de Setembro, 
2.775, 9º andar, CEP: 80.230-010, Curitiba/PR, Setor de ADPAT16, e-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br. 23.15 Fica eleito o foro desta Cidade para dirimir 
quaisquer questões judiciais decorrentes deste Edital. Curitiba, 31 de agosto de 2021. - Rodrigo Araujo - Presidente da Comissão de Licitação - Banco do 
Brasil - Documento assinado eletronicamente - ANEXO 01 - DESCRIÇÃO DOS MÓVEIS - 1. Disposições Gerais - O período de visitação aos bens será de 
31/08/2021 a 14/09/2021, exceto aos sábados, domingos e feriados. A visita deve ser agendada pelos endereços de e-mail indicados neste anexo. Além dos 
dados constantes na descrição dos bens, esclarecemos que eventuais débitos, taxas, impostos e multas existentes deverão ser apurados pelos interessados 
e liquidados/providenciados pelo arrematante, eximindo-se o Banco de quaisquer ônus/providências para regularização. Importante: Informamos que os bens 
abaixo relacionados estão à venda no estado de conservação e/ou funcionalidade que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posteriores. Os 
lotes possuem bens inservíveis e o arrematante se declara informado do fato e deverá dar a destinação adequada aos mesmos de acordo com o edital do 
leilão. Conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), consolidada pela Lei 12.305/2010, regulamentada pelo decreto 7.404, de 23.12.2010, o 
ARREMATANTE deverá zelar pela destinação ambientalmente adequada dos equipamentos e dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado), se responsa-
bilizando civil e pecuniariamente por quaisquer danos que estes venham ocasionar ao meio ambiente. O arrematante vencedor deverá apresentar/encami-
nhar obrigatoriamente junto com a “Minuta de Carta Proposta” Anexo 02, conforme descrito no item 11 deste edital, a licença ambiental, nos termos da legis-
lação vigente e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, nos termos da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010, observando no que 
couber o item 11.1.2 deste edital. O arrematante deverá destinar os bens para sistemas de logística reversa com vistas à reciclagem e/ou reaproveitamento 
dos resíduos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, não sendo permitida a revenda dos bens para fi ns de utilização por terceiros. Será exigido das 
empresas/pessoa física, arrematantes dos bens, a apresentação de licença de operação ou licenciamento simplifi cado do órgão ambiental competente, ins-
crição no Cadastro Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante. Importante: Informamos que todos 
os bens abaixo relacionados estão à venda no estado de conservação e/ou funcionalidade que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posterio-
res. Importante II : Os lotes possuem bens inservíveis e o arrematante se declara informado do fato e deverá dar a destinação adequada aos mesmos de 
acordo com o edital do leilão. RIO DE JANEIRO(SP) - LOTE 01 - Endereço para Visitação: Rua Barão de São Francisco, 177 - Andaraí – Rio de Janeiro (RJ) 
- E-mail para agendamento da visita: marceloxavier@bb.com.br. Lance Mínimo: R$ 409.200,00

Endereço para Visitação: Rua Barão de São Francisco, 177 - Andaraí – Rio de Janeiro (RJ) E-mail para agendamento da visita: marceloxavier@bb.com.br. 
Lance Mínimo: R$ 409.200,00
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EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 293/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR da 
SAF –SERVIÇO DE ANEXOFISCAL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA,nos autos 
Processo nº 0529891-44.2008.8.26.0126, partes PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BAL-
NEÁRIA DE CARAGUATATUBA contra ORDALLIO FERREIRA – leva a público leilão o BEM 
MÓVEL: Um MOTOR MARÍTIMO MARCA LUMIS. Potência 320 HP, motor à diesel, bloco no 40001, 
modelo A2666. Número de série B2566-43, modelo turbina 174296. Local – Travessa Joaquim Se-
verino de Castro, n° 94, Porto Novo, Caraguatatuba/SP. AVALIAÇÃO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil 
reais) – válido para agosto/2018. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de setem-
bro de 2.021, às 16h, e com término no dia 17 de setembro de 2021, às 16h – Lance mínimo na 
1ª Praça R$ 23.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de setembro de 2021, às 
16h, e com término no dia 15 de outubro de 2021, às 16h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 11.500,00 
(50% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento). Ficam, ORDALLIO FERREIRA – CPF nº 000.545.358-59, assim como também 
a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA e eventuais in-
teressados, INTIMADOS da penhora, avaliação do bem móvel, bem como das designações de 
expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem comopara o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 294/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito WALTER DE OLIVEIRA JU-
NIOR daSAF -SERVIÇO DE ANEXO FISCALDA COMARCADE CARAGUATATUBA,nos autos do 
execução fiscal Processo nº 0500692-35.2012.8.26.0126, partes PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA contra PAULO FRANCISCO FRANCO - leva a 
público leilão o BEM IMÓVEL: Um lote de terreno sob no 08 (oito) da quadra 26 (vinte e seis) da 
planta do loteamento do Bairro Sumaré, na Praia de Caraguatatuba, do distrito, município, comarca 
e Circunscrição Imobiliária de Caraguatatuba assim descrito e confrontado: mede 15,00m. (quinze 
metros) de frente para a rua Aparecida do Norte; do lado direito de quem do terreno olha para essa 
rua, mede 30,00m. (trinta metros) da frente aos fundos, confinando com o lote no 09, e do lado, 
esquerdo, também da frente aos fundos mede igualmente 30,00m. (trinta metros) confinando o lote 
no 07, fechando nos fundos com 15,00m. (quinze metros) de largura, confinando com o lote no 21 e 
encerra a área de 450,00m2. (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo os lotes confinan-
tes da mesma quadra e de propriedade da Sociedade Imobiliária Vera Cruz S/A Ltda. Inscrição Mu-
nicipal: no 02.042-005. Matrícula do imóvel no 33.119, do Registro de Imóvel de Caraguatatuba/SP. 
Endereço atual: Rua Aparecida do Norte, no 500 – Bairro: Sumaré – Caraguatatuba. AVALIAÇÃO: 
R$ 612.110,11 (seiscentos e doze mil cento e dez reais e onze centavos) – válido para julho/2018. 
DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 13 de setembro de 2.021, às 14h, e com 
término no dia 16 de setembro de 2021, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 612.110,11 
(100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 16 de setembro de 2021, às 14h, e com término 
no dia 18 de outubro de 2021, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 306.055,06 (50% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam, PAULO FRANCISCO FRANCO – CPF nº 222.120.278-34, SEBASTIÃO FERREIRA CUNHA 
– CPF nº desconhecido na qualidade de ocupante do imóvel, assim como também, EVENTUAIS 
OCUPANTES DO IMÓVEL a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARA-
GUATATUBA e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como 
das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos res-
pectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A reali-
zação do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem 
comopara o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do 
praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.      

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 405/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO 
da2ª VARA CÍVELDA COMARCADE CARAGUATATUBA/SP,nos autos do Processo nº 0000931-
62.2013.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDAS DO MASSAGUAÇU contra SÔNIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA SIMAS - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Apartamento no 51, 
localizado no 5º pavimento do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “VIVENDAS DO MASSAGUAÇU”, situado 
na Rua Sebastiana Felício de Oliveira, no 17, no Bairro Massaguaçu, nesta cidade de Caraguatatu-
ba, contendo as seguintes áreas: privativa de 69,72m2, estacionamento 20,26m2, comum 18,738m2, 
área total de 108,718m2 e com fração ideal de 2,5879% do terreno e quota parte de terreno de 
31,0548m2., cabendo a este apartamento o direito a uma vaga de estacionamento para veículo de 
pequeno à médio porte. O referido Edifício acha-se construído em terreno descrito e caracteriza-
do na matrícula no 37.042, estando a instituição e especificação do condomínio registrada sob no 
R.55/37.042, e a convenção condominial registrada no livro Auxiliar no 3, sob no 1.195. Inscrição 
Cadastral: 08.178.042. Matrícula do Imóvel no 49.111, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de 
Caraguatatuba/SP. ENDEREÇO: Rua Sebastiana Felício de Oliveira, no 17, apto 51, Massaguaçu, 
Caraguatatuba/SP, CEP: 11677-100. AVALIAÇÃO: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil 
reais)– válido para abril/2019 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de setembro 
de 2.021, às 15h, e com término no dia 17 de setembro de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª 
Praça R$ 246.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de setembro de 2021, 
às 15h, e com término no dia 15 de outubro de 2021, às 15h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 
147.600,00 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento). Ficam, SÔNIA APARECIDA DE OLIVEIRA SIMAS – CPF/MF de nº 
041.748.658-84, EVENTUAIS OCUPANTES, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA-
GUATATUBA/SP, e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem 
como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 437/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP,nos autos do cumprimento de sentença 
- Processo nº 0000870-94.2019.8.26.0223, partes ADRIANA LOPES LOURENÇO FERNANDES 
também conhecida comoADRIANA LOPES LOURENÇOcontra CARLOS ROBERTO FERNANDES 
– leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 50% do Lote nº 20 da Quadra 57, do loteamento CIDADE 
ATLÂNTICA, situado nesta cidade, município e comarca de Guarujá-SP., medindo 10,00 metros de 
frente para a rua Eduardo Risk, 30,00 metros de frente aos fundos, de um lado, onde dívida com o 
lote 19, 30,00 metros de frente aos fundos, do outro lado, onde divide com o lote/21, tendo nos fun-
dos 10,00 metros, onde divide com o lote 09, encerrando a área de 30,00 metros quadrados. Cadas-
trado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob o nº 3-0218-020-000. Matrícula do Imóvel nº 66.885, 
do Registro de Imóveis de Guarujá/SP. ENDEREÇO: Rua Eduardo Risk, 840 – Casa 2, Bairro da 
Enseada – Guarujá – Estado de São Paulo, CEP: 11442-240. AVALIAÇÃO: R$ 215.414,28 (duzen-
tos e quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) – válido para junho/2021 
momento de elaboração do edital – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 1ª Praça 
com início no dia 03 de agosto de 2.021, às 14h, e com término no dia 06 de agosto 2.021, às 
14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$215.414,28 (100% do valor da avaliação que será atualizado 
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 06 
de agosto 2.021, às 14h e com término no dia 31 de setembro de 2.021, às 14h – Lance mínimo 
2ª Praça R$ 129.248,57 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados da penhora, avaliação e praceamento 
do bem nos termos do presente edital CARLOS ROBERTO FERNANDES – CPF nº 086.417.098-
00, MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA – CPF desconhecido, MARILENE REIS SANTOS – CPF nº 
097.968.858-24, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP, EVENTUAIS OCU-
PANTES DO IMÓVEL e demais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem 
como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Até a elaboração do edital não consta dos autos haver recurso pendente 
de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de 
ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lan-
ces e acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 04/09/21 sábado às 
16h e 06/09/21 segunda às 19h30. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sáb. 300 lotes e leilão de segunda 250 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br 

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

08 / Setembro 2021 - Quarta 9:30h. 
 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 05 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 08/09 - 2ª: 10/09 - Quarta 15h. 

APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 300 PATINETES
VENDA IMEDIATA - 2ª ETAPA 

09 / Setembro 2021 - Quarta 9:30h. RONALDO MILAN
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WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

Processo 0056866-24.2020.8.26.0100 - EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS, NA FORMA ABAIXO. A Doutora 
Priscilla Bittar Neves Netto,Juíza de Direito da 36ªVara Cível da Comarca de São Paulo/SP-Foro Central FAZ SABER a todos os 
que o presente edital, com o prazo de 20 dias, para os fins do art. 257, inciso III do CPC, virem ou dele tiverem conhecimento, 
que neste juízo corre seus trâmites um processo em que são réus BURITEL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n⁰ 64.893.431/0001-07, com sede estabelecida na Rua Sete de abril, n⁰ 261, Praça 
da República, São Paulo – SP, CEP: 01043-000, e também contra SOLANGE FERREIRA LOPES, brasileira, empresária, 
portadora do RG/RNE: 17938051 –SP, inscrita no CPF sob o n° 182.714.228-63, residente à rua Manoel Jose de almeida, 640, 
freguesia do o, São Paulo - SP, CEP 02805-000, E como estão os mesmos em lugar incerto e não sabido (ou outro motivo), não 
sendo possívelintimá-los pessoalmente, intima-os pelo presente, comprovar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e que 
comprovem o pagamento do valor indicado pela parte credora (R$ 13.563,24 –honorários), devidamente atualizado e acrescido 
de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios de 10% (dez 
por cento) sobre o total (art. 523, caput e §1º e art. 85, §§ 1º e 2º, CPC), sob pena de execução. Não efetuado o pagamento 
voluntário no prazo legal, ficam já intimados do prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente a parte executada, nos próprios autos, sua impugnação. Da mesma forma, adverte-se que, em caso de 
revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
será publicada em jornal de grande circulação. Dado e passado nesta cidade São Paulo, em 12 de janeiro de 2021.             [2,3] 

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
CNPJ/ME 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Barueri - SP

Aviso aos Acionistas
Encontra-se à disposição dos senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e Sistemas, em 
sua sede social na Avenida Andrômeda, nº 885, sala 2306 do sub Condomínio Office, em Barueri, 
Estado de São Paulo, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, referente ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme aplicável. Barueri, 01 de setembro de 
2021. Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor (01-02-03)
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