EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exequente:
Executado:

1006351-64.2016.8.26.0566
Execução de Título Extrajudicial
BANCO DO BRASIL S/A
MEGATECH PRODUTOS MECÂNICOS LTDA, LUIZ PAULO
LAVOIE, CYBELLI LAVOIE, PAULO EDUARDO LAVOIE, ANA
AMÉLIA MARICONDI LAVOIE

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S)
MEGATECH PRODUTOS MECÂNICOS LTDA, LUIZ PAULO LAVOIE, CYBELLI LAVOIE,
PAULO EDUARDO LAVOIE, ANA AMÉLIA MARICONDI LAVOIE.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA da 3ª Vara Cível da
Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra
MEGATECH PRODUTOS MECÂNICOS LTDA, LUIZ PAULO LAVOIE, CYBELLI LAVOIE,
PAULO EDUARDO LAVOIE, ANA AMÉLIA MARICONDI LAVOIE - Processo nº 100635164.2016.8.26.0566 (nº de ordem 655/2016) e que foi designada a venda do(s) bem(ns)
descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:
DO(S) BEM(NS) – O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m).
Através do Portal www.superbidjudicial.com.br o usuário tem acesso à descrição detalhada e
fotos do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s).
DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em)
apregoado(s). As visitas, quando autorizadas, deverão ser agendadas via e-mail
visitacao@superbidjudicial.com.br.
DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal
www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 16/09/2019, a partir das 14:00
horas, encerrando-se em 03 (três) dias, em 19/09/2019, às 14:00 horas.
Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o
leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 09/10/2019 - 2º pregão.
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a).
Renato Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP sob o nº 654.
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a
venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será o valor da avaliação judicial.
No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) corresponderá a 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial.
DOS LANCES – Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal
www.superbidjudicial.com.br.
Durante o leilão, profissionais da Superbid Judicial poderão auxiliar os interessados no que se
fizer
necessário,
através
do
telefone
(0
xx
11
4950-9660)
ou
e-mail
(cac@superbidjudicial.com.br).
DOS DÉBITOS – O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e
tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando
responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz
e gás.

DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a
5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns).
A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por
razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas.
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem(ns)
arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão,
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer
a arrematação.
DO PAGAMENTO PARCELADO – O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar: (i) até início da primeira etapa, proposta por valor não inferior a
avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60%
do valor da avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de
imóvel de incapaz.
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 24
(vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de boleto bancário
disponível na seção ‘Minha Conta’, do Portal Superbid Judicial.
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão
restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à
comissão, deduzidas as despesas incorridas.
DA ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO – A partir da publicação do Edital, o exequente, na
hipótese de arrematação pelo crédito, ficará responsável pela comissão devida.
DO ACORDO OU REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – A partir da publicação do Edital, caso seja
celebrado acordo entre as partes ou remição da dívida, com suspensão do leilão, fica o(a)
executado(a), somente nestas hipóteses, obrigado(a) a pagar a comissão de 2% do valor
pago.
A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no §1º, do
artigo 903, do Código de Processo Civil.
As demais condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil, o Decreto nº
21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427,
de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento
CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e o caput do artigo 335, do Código Penal.
Todas
as
regras
e
condições
www.superbidjudicial.com.br.

do

Leilão

estão

disponíveis

no

Portal

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme
determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil.
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS)
Equipamento semiautomático de fabricação MEGATECH, utilizado para recondicionamento
(retífica) de brocas de perfuração roto-percussiva (Bits), própria para atuação em Mineração
e Construção Civil.
Obs.: De acordo com o Laudo de Avaliação Técnico/Comercial, a questão da aparência, aos
modos como se encontra o objeto, que se nota um aspecto de desleixo, vista apresentar
poeiras, ou dito ͞sujidade (sujeiras superficiais).
Valor da avaliação em 24/10/2017: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).
Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em
junho/2019: R$ 309.780,06 (trezentos e nove mil, setecentos e oitenta reais e seis
centavos).

Depositário: PAULO EDUARDO LAVOIE.
Local do bem: Rua Vanderlei Quele de Lima, 68, Parque Novo Mundo, São Carlos/SP
(Empresa Drillmine Exportadora e Importadora Ltda).

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Carlos/SP, aos 23 de julho de 2019.

CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA
Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE
INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S)
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exequente:
Executado(s):

1003859-31.2018.8.26.0566
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
BANCO BRADESCO S/A
VILLA BERNAL CONFECÇÕES LTDA - EPP, VALTER
LOURIVAL BERNAL, SILVANA APARECIDA MACHADO
BERNAL

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE
EVENTUAIS
INTERESSADOS
NA
LIDE
E
INTIMAÇÃO
DO(A)(S)
EXECUTADO(A)(S) VILLA BERNAL CONFECÇÕES LTDA - EPP, VALTER
LOURIVAL BERNAL, SILVANA APARECIDA MACHADO BERNAL.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA da 3ª Vara
Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial Contratos Bancários ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra VILLA
BERNAL CONFECÇÕES LTDA - EPP, VALTER LOURIVAL BERNAL, SILVANA
APARECIDA MACHADO BERNAL - Processo nº 1003859-31.2018.8.26.0566
(nº de ordem 384/2018) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s)
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:
DO(S) BEM(NS) – O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se
encontra(m). Através do Portal www.superbidjudicial.com.br o usuário tem acesso
à descrição detalhada e fotos do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s).
DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em)
apregoado(s). As visitas, quando autorizadas, deverão ser agendadas via e-mail
visitacao@superbidjudicial.com.br.
DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal
www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 16/09/2019, a partir
das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias, em 19/09/2019, às 14:00
horas.
Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º
pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia
09/10/2019 - 2º pregão.
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial
Sr(a). Renato Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de
São Paulo – JUCESP sob o nº 654.
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o valor
mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será o valor da avaliação
judicial.
No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) corresponderá a
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial.
DOS LANCES – Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do
Portal www.superbidjudicial.com.br.

Durante o leilão, profissionais da Superbid Judicial poderão auxiliar os interessados
no que se fizer necessário, através do telefone (0 xx 11 4950-9660) ou e-mail
(cac@superbidjudicial.com.br).
DOS DÉBITOS – O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos
fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130,
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais
como condomínio, água, luz e gás.
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns).
A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as
despesas incorridas.
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s)
bem(ns) arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o
encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.
DO PAGAMENTO PARCELADO – O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar: (i) até início da primeira etapa, proposta por valor
não inferior a avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que
não seja inferior a 60% do valor da avaliação atualizado ou 80% do valor de
avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz.
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado
em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de
boleto bancário disponível na seção ‘Minha Conta’, do Portal Superbid Judicial.
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante,
serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns)
arrematado(s) e à comissão, deduzidas as despesas incorridas.
DA ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO – A partir da publicação do Edital, o exequente,
na hipótese de arrematação pelo crédito, ficará responsável pela comissão devida.
DO ACORDO OU REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – A partir da publicação do Edital, caso
seja celebrado acordo entre as partes ou remição da dívida, com suspensão do
leilão, fica o(a) executado(a), somente nestas hipóteses, obrigado(a) a pagar a
comissão de 2% do valor pago.
A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no
§1º, do artigo 903, do Código de Processo Civil.
As demais condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil, o
Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo
Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de
Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o caput do artigo 335, do
Código Penal.
Todas as regras e condições
www.superbidjudicial.com.br.

do

Leilão

estão

disponíveis

no

Portal

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores,
conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil.
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS)
Uma lancha HD Mariner 5.7 19 pés, ano 1998, registro na marinha nº 2810273359
e carretinha da lancha, a qual está sendo usada como ornamento na chácara (Av.
Vitório Bonucci 600). Motor da lancha Mariner 2.0 - 135 - 2.0 litros), ano 1996.
Obs.: Lancha R$ 37.000,00; motor: R$ 15.000,00; carretinha sem valor comercial.
Valor total da avaliação por estimativa em 05/10/2018: R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais).
Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP
em junho/2019: R$ 53.424,11 (cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais e onze centavos).
Depositário: VALTER LOURIVAL BERNAL.
Local do bem: Av. Vitorio Bonucci, 900, Jd. Tangará, São Carlos/SP.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Carlos/SP, aos 19 de julho de
2019.

CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA
Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exequente:
Executado:

1010027-83.2017.8.26.0566
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
BANCO DO BRASIL S/A
ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO - ME, PAULO ROBERTO
GONZAGA

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S)
ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO - ME, PAULO ROBERTO GONZAGA; do credor
fiduciário BANCO BRADESCO SA.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) Carlos Castilho Aguiar França da 3ª Vara Cível da Comarca
de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO DO
BRASIL S/A contra ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO - ME, PAULO ROBERTO
GONZAGA - Processo nº 1010027-83.2017.8.26.0566 (nº de ordem 986/17) e que foi
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a
seguir:
DO(S) BEM(NS) – O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m).
Através do Portal www.superbidjudicial.com.br o usuário tem acesso à descrição detalhada e
fotos do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s).
DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em)
apregoado(s). As visitas, quando autorizadas, deverão ser agendadas via e-mail
visitacao@superbidjudicial.com.br.
DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal
www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 16/09/2019, a partir das 14:00
horas, encerrando-se em 03 (três) dias, em 19/09/2019, às 14:00 horas.
Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o
leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 09/10/2019 - 2º pregão.
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a).
Renato Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP sob o nº 654.
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a
venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será o valor da avaliação judicial.
No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) corresponderá a 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial.
DOS LANCES – Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal
www.superbidjudicial.com.br.
Durante o leilão, profissionais da Superbid Judicial poderão auxiliar os interessados no que se
fizer
necessário,
através
do
telefone
(0
xx
11
4950-9660)
ou
e-mail
(cac@superbidjudicial.com.br).
DOS DÉBITOS – O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e
tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando
responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz
e gás.
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a
5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns).

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por
razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas.
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem(ns)
arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão,
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer
a arrematação.
DO PAGAMENTO PARCELADO – O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar: (i) até início da primeira etapa, proposta por valor não inferior a
avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60%
do valor da avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de
imóvel de incapaz.
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 24
(vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de boleto bancário
disponível na seção ‘Minha Conta’, do Portal Superbid Judicial.
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão
restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à
comissão, deduzidas as despesas incorridas.
DA ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO – A partir da publicação do Edital, o exequente, na
hipótese de arrematação pelo crédito, ficará responsável pela comissão devida.
DO ACORDO OU REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – A partir da publicação do Edital, caso seja
celebrado acordo entre as partes ou remição da dívida, com suspensão do leilão, fica o(a)
executado(a), somente nestas hipóteses, obrigado(a) a pagar a comissão de 2% do valor
pago.
A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no §1º, do
artigo 903, do Código de Processo Civil.
As demais condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil, o Decreto nº
21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427,
de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento
CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e o caput do artigo 335, do Código Penal.
Todas
as
regras
e
condições
www.superbidjudicial.com.br.

do

Leilão

estão

disponíveis

no

Portal

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme
determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil.
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS)
Um veículo marca Chevrolet, modelo Montana LS, placa FGO 4147, cor branca, modelo 2013,
ano fab 2012, chassi 9BGCA80XODB170447. Renavam 0495782319. Estado de Conservação
do veículo compatível com o ano.
Débitos: DPVAT 2019: R$ 16,77; Licenciamento 2019: R$ 90,20;
Restrição judiciária: BLOQ. RENAJUD - TRANSFERÊNCIA;
Restrição Financeira: BANCO BRADESCO SA.
Valor da Avaliação em 07/11/2018: R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos
reais)

Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em
junho/2019: R$ 27.321,94 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa
e quatro centavos).
Depositário: ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO.
Local do bem: Av. Prof Maria de Cresci Leopoldino, 22, casa 144, São Carlos/SP.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Carlos/SP, aos 22 de julho de 2019.

Carlos Castilho Aguiar França
Juiz de Direito

