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RICARDO LUCAS GRANADO DA SILVA, leiloeiro ofi cial credenciado, regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo sob o nº 974, com escritório de representação localizado na Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 190 – Barra Funda - São Paulo/
SP – CEP: 01140-070, telefone (11) 3672-9312, e-mail: atendimento@granadoleiloes.com.br, leva ao conhecimento dos interessados 
que fará realizar a LICITAÇÃO CAIXA Nº 8062 / 2022 - CPVE/RE sob o modo de disputa ABERTA (INTERNET ou PRESENCIAL e 

INTERNET),  em 30/05/2022 – com início às 10h00 , para alienação dos imóveis de propriedade da Caixa, pela maior oferta, no estado de ocupação e 
conservação em que se encontram, conforme Aviso de Venda publicado no DOU e no portal www.caixa.gov.br que é parte integrante do Edital, na forma 
da Lei 13.303, de 30/06/2016, Decreto 21.981 de 19/10/1932, Decreto 22.427 de 01/02/1933 e do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA, bem 
como pelas normas e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. O inteiro teor do edital, seus anexos e publicações decorrentes estão disponíveis 
na internet no endereço eletrônico da CAIXA – www.caixa.gov.br, no link Portal Imóveis CAIXA e no site do leiloeiro ofi cial www.granadoleiloes.com.br. 
-  Informações pelo telefone.: (11) 3672-9312 - e -mail: atendimento@granadoleiloes.com.br

WWW.GRANADOLEILOES.COM.BR

19/05/2022 A PARTIR DAS 13:50. ID: 105949. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 81M² EM NITERÓI/RJ - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 19/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106567. SOLD YOU CASA JARDINS. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 
19/05/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106364. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: RJ, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 
19/05/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106497. SOLD DAFITI. Loc.: MG. CÔMODA, CRIADO MUDO, GAVETEIRO, LIVREIRO E OUTROS. 20/05/2022 
A PARTIR DAS 9:00. ID: 106217. SOLD IMÓVEIS - CREDITAS AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 81M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. 20/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 105954. SOLD COMSERV. Loc.: RJ. MÁQUINAS DE SOLDA, SUCATAS DE VIGAS, SUCATAS DE 
AÇO, SUCATAS DE TRELIÇAS, ETC. 20/05/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 106168. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. CONDICIONADORES DE AR, 
VENTILADORES DE TETO, LUMINÁRIAS, ARANDELAS, SPOTS, PLAFONS, ETC. 23/05/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106480. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TELEVISORES, FRITADEIRAS, CLIMATIZADORES, BEBEDOUROS, NOTEBOOKS, PANELAS DE ARROZ, CADEIRAS, 
ETC. 23/05/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 106298. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 163M² NO JARDIM IRENE, SÃO 
PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 105934. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. 
Loc.: PE. APTO 59M² EM CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR DAS 10:30. 
ID: 105849. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 86M² EM CASCAVEL/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
23/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106236. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 71M² C/ 01 VAGA NO BAIRRO 
SUMARÉ EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106207. SOLD POSITEL. Loc.: GO, MS. 
TRATOR, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ETC. 23/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106288. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: CE, DF, MG, PB, PE, PR, 
RS, SP. ITENS DE COZINHA INDUSTRIAL. 23/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106141. SOLD KMH COMÉRCIO. Loc.: SP. PAINEL DE CONTROLE, 
TRANSFORMADOR, FURADOR INDUSTRIAL, MÁQUINA DE ESTAMPAR, ETC. 23/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 105743. SOLD IMÓVEIS. Loc.: 
SP. SALA COMERCIAL 75M², 1 VAGA NA VILA LEOPOLDINA EM SÃO PAULO/SP - ATÉ 30% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 23/05/2022 A PARTIR DAS 
15:00. ID: 106253. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER OPORTUNIDADE. Loc.: BA, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 
MESES. USE O FGTS. 23/05/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106300. SOLD CASA RAMAT. Loc.: SP. CHILLER, REFRIGERADORES, EXPOSITORES, 
BANCADAS, CÂMARA FRIA, FORNOS E ETC. 24/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106509. SOLD GPA. Loc.: SP. LOTES FECHADOS COM ITENS 
DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E PALETÕES. 24/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106289. SOLD KROTON. Loc.: BA. CITROEN C4, NISSAN 
LIVINA, VW SAVEIRO, ÔNIBUS, FIAT UNO E ETC. 24/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106251. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER OPORTUNIDADE. 
Loc.: MG, MT, PE, RJ, SP. GALPÕES, PRÉDIOS, LOJAS, SALAS COMERCIAIS E LOTES EM SP, RJ, MG, MT E PE. 19/05/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 
105711. Sold Imóveis - Santander - AF 1ª praça. Loc.: SP. Apto 133m², 2 Vagas no Jardim Zaira, Guarulhos/SP - Percentual de desconto: 53% 
de deságio sobre o valor de avaliação. 19/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106026. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PE. 
CASA 100M² EM PETROLINA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 19/05/2022 A PARTIR DAS 15:10. ID: 105925. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. CASA 51M² NO PRADO EM PESQUEIRA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR 
DAS 13:30. ID: 106218. SOLD IMÓVEIS - CREDITAS AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 81M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
23/05/2022 A PARTIR DAS 13:50. ID: 105959. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 63M² NO EUCALIPTOS EM FAZENDA 
RIO GRANDE/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 104924. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: PE. APTO 70M² EM PIEDADE EM JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR 
DAS 14:30. ID: 105962. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. CASA 56M² NO BAIRRO BAIRRO ANTÔNIO BEZERRA, FORTALEZA/
CE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 105969. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 2ª PRAÇA. Loc.: RS. 
CASA 88M², 1 VAGA NO BAIRRO HARMONIA, CANOAS/RS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/05/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 105932. 
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SC. APTO 74M² 1 VAGA EM SANTA RITA, BRUSQUE/SC- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

19/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106491. CHEVROLET. Loc.: SP. CHEVROLET ONIX, SPIN, TRACKER E OUTROS. 19/05/2022 A PARTIR DAS 
16:00. ID: 106517. CPFL. Loc.: RS, SP. FIAT DOBLO, VOLKSWAGEN KOMBI, CAMINHÕES DE SERVIÇO E OUTROS. 20/05/2022 A PARTIR DAS 
11:00. ID: 105754. TUPY. Loc.: SC. BRUNIDORAS. 20/05/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 105907. P&G. Loc.: SP. MOBILIÁRIOS DIVERSOS. 
20/05/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 106039. PETRORECONCAVO. Loc.: RN. TUBOS CILÍNDRICOS ESTRUTURAIS, HASTES, TUBOS DIVERSOS. 
20/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106266. UMOE. Loc.: SP. COLHEDORAS DE CANA JOHN DEERE 3522, CH670. 20/05/2022 A PARTIR DAS 
13:30. ID: 105491. DENTSU BRASIL. Loc.: SP. NOTEBOOKS, DESKTOPS, MONITORES, PABX, TELEFONES, E ETC. 20/05/2022 A PARTIR DAS 
13:30. ID: 106333. GM. Loc.: SP. PEÇAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS. 20/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106245. GSK. Loc.: RJ. NISSAN 
VERSA E HONDA CITY. 20/05/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106260. CAOA. Loc.: SP. MOBILIÁRIOS DIVERSOS. 20/05/2022 A PARTIR DAS 
14:30. ID: 106232. LAFARGE HOLCIM. Loc.: ES, MG, RJ, SP. SUCATAS DE VEÍCULOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMINHÃO COMBOIO E ETC. 
20/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106569. OUTLET SEQUOIA. Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS, FERRAMENTAS E OUTROS. 
20/05/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106429. TOTALFLEX. Loc.: MG. CAMINHÃO GUINDAUTO VW 31.280 CRM 6X4, 2016/2017, MÓDULO 
AUXILIAR PARA 16 PASSAGEIROS MAMBRINI. 20/05/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106009. FVO ALIMENTOS. Loc.: GO. SECADOR DE GRÃOS 
COMIL CM80DR-COL. 20/05/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 106460. CRELUZ. Loc.: RS. SUCATA DE MATERIAIS. 20/05/2022 A PARTIR DAS 
17:00. ID: 106158. TNT. Loc.: PR, RJ, SP. MB 311 CDI SPRINTER, SEMI REBOQUE BAÚ RANDON. 20/05/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 106470. 
VIX LOGÍSTICA. Loc.: ES, PA. TOYOTAS HILUX CD 4X4, ANOS 2011, 2014, 2017, 2018, 2019. 20/05/2022 A PARTIR DAS 18:00. ID: 105957. 
AMAGGI. Loc.: AM, MT, PA, RO. CARROS, MOTOS, QUADRICICLO, MATERIAIS E ETC. 23/05/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 106311. OURO FINO. 
Loc.: MG. RENAULT OROCH 1.6, ANOS 2017/2018/2019/2020. 23/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106169. PARANAPANEMA. Loc.: SP. 
SUCATA DE MATERIAIS. 23/05/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106485. DURATEX. Loc.: SC, SP. CARREGADOR FLORESTAL, ESTUFA, ENVOLVEDORA 
E ETC. 24/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106067. GOCIL. Loc.: ES, SP. FONES DE LAPELA PARA RÁDIO HT, PLACAS WIRELLES, VARREDORA 
COLETORA. 24/05/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 106116. SCHULZ. Loc.: SC. FRESADORAS, MÁQUINAS DE SOLDA, TIRAS E CHAPAS DE AÇO, 
IMPRESSORAS, TORNO, MONITOR, ETC. 24/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL. Loc.: SP. CAMINHÕES GUINDAUTOS CARGA SECA 
MB. 24/05/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106421. JOYSON. Loc.: SC. TEAR AUTOMÁTICO P/FITAS ESTREITAS, CALDEIRA FLAMOTUBULAR, 
DESAERADOR E ETC.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/05/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106062. FORNAIAS SERVIÇOS. Loc.: PR. CAMINHÃO RETROESCAVADEIRA VEÍCULOS MOTORES 
EQUIPAMENTOS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

20/05/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106495. PREFEITURA DE LAGARTO - SE. Loc.: SE. VEÍCULOS, SUCATAS E MÁQUINAS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/05/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 105953. PM PIRATUBA. Loc.: SC. VEÍCULOS, ÔNIBUS, CAMINHÃO, COMBO DE SEMIREBOQUES, 
RETROESCAVADEIRAS, SUCATAS DIVERSAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Servidora Municipal Sr.ª Debora Cristina Carmo de Oliveira, matrícula nº 2046.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

20/05/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 106234. LOG BUSINESS. Loc.: SP. CESTOS ARAMADOS, RACKS, PORTA PALLETS, BANDEJAS, PRATELEIRAS, 
CAIXAS E ETC. 24/05/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106556. EZ COMEX. Loc.: SP. GERADORES, PAINÉIS ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS DE INOX, 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/05/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 106561. DEDALO. Loc.: SP. “LEILÃO DE JOIAS BENS COM GARANTI. PAGAMENTO EM 6X SEM JUROS NO 
CARTÃO DE CRÉDITO”.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

24/05/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 106473. INDÚSTRIA VENDE JM. Loc.: SP. DESBOBINADOR, RETÍFICAS, FRESADORAS, PRENSAS, MOTORES 
E OUTROS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Ligia Seixas - JUCESP nº 892.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

18/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106595. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: VOLKSWAGEN FOX, HONDA CIVIC, FIAT 
PALIO E OUTROS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

24/05/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106384. LEILÕES DE INFORMÁTICA E BENS COLECIONÁVEIS. Loc.: RJ. NOTEBOOKS, TELEFONES, RELÓGIOS 
E OUTROS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Ruam Carlos Chaves Gotardo JUCERJA Nº286.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

24/05/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 105484. 1ª VSJE - SERRINHA/BA. Loc.: BA. PICK UP - L200 TRITON 2.4 HLS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Viriato Domingues Cravo - JUCEB nº 15/055964-0.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE LEILÃO - O proprietário, , 
inscrito no CNPJ sob nº 00.954.288/0001-33, com sede em São Paulo/SP, doravante 
denominado simplesmente VENDEDOR, torna público, que venderá em leilão do 
�po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de sua propriedade, relacionados no 
Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e 
disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão 
terá início a par�r da data da liberação dos imóveis no site, para envio de lances on-
line, encerrando-se no dia  e será realizado à 
Av. Angélica nº 1.996, 6º 2andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat, 
matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. As alienações dos imóveis 
relacionados no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os 
interessados deverão se cadastrar no site  e se habilitar acessando 
a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) 
hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 
3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site zukerman.com.br. 
Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o 
prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem 
necessárias, para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O 
proponente vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de 
pagamento, estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR 
- 4.1. O VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que os imóveis 
se encontram livres e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem 
como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja 
necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va 
obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis 
relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se o 
VENDEDOR, o direito de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, 
par�ndo do lance inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o 
caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. 
A homologação da venda, fica condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O 
valor atribuído para o lance inicial dos lotes, não necessariamente é o preço mínimo 
de venda. O VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelos lotes, e, em até 07 
(sete) dias úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados 
na aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos 
imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem 
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas 
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental dos imóveis, perante os 
órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, 
sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas 
das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem 
os imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte, 
reclamar do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições 
internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se 
previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, 
aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e 
ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações 
de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre os imóveis, 
que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva 
responsabilidade dos arrematantes. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados 
por pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade 
jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va 
no país. 5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para 
iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se 
emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os 

representantes deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem 
como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde 
conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos poderão 
ser solicitados pelo VENDEDOR, para fins de concre�zação da transação. 5.12. A 
representação por terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com poderes 
especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser feito por 
meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser 
indicada pelo VENDEDOR, em conformidade com a condição de pagamento 
estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na 
lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias, contados da 
data da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem 5.1.1.  7. 
COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser pago 
na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, dentro do 
prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homolog ação da venda, a 
quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de 
comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos imóveis relacionados 
no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va de Venda e 
Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da 
alienação, em até 60 (trinta) dias, contados da data da homologação da venda, 
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade 
de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por 
meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja 
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e 
Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, 
na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O 
VENDEDOR se obriga a fornecer aos arrematantes, fichas de matrículas dos imóveis, 
atualizadas, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei 
(se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos 
arrematantes, todas as providências e despesas necessárias, à transferência dos 
imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsá vel 
pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente o VENDEDOR. 9. 
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do 
valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será 
cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação 
para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, 
do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção 
ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O VENDEDOR, em hipótese alguma, 
responderá pela eventual evicção do imóvel (perda da coisa por força de sentença 
judicial) e tampouco por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a 
data da aquisição, pelas quais o arrematante não poderá sequer pleitear direito de 
retenção. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As posses direta ou indireta dos imóveis 
serão transmi�das aos arrematantes, depois do pagamento total do negócio e 
assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de 
qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis, 
quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização pelo 
VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, 
importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los 
prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos 
de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-
mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

- Terreno situado na Avenida Anibal Correia, nº 820, Bairro Ponte de Co�a denominado "Sí�o Geny". Área total: 29.067,815m². 
Matrícula nº 17.535 do RI Local. Obs.: (i) Regularizações e encargos perante aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador; e (ii) Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Terreno situado na Avenida Anibal Correia, nº 830, Bairro Votupoca. Área total: 29.092,24m². Matrícula nº 65.208 do RI Local. 
Obs.: (i) O imóvel encontra-se parcialmente invadido, desocupação por conta do arrematante; (ii) Regularizações e encargos perante aos órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador; e (iii) Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

Informações:
Tel: 11 3845-5599   ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 80 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 18 DE MAIO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

9BD358A4HJYH25266 - 9BGKL48U0KB215522 - 935SLHMZ1JB520058 - 9BRBC9F35N8162357 - 9BD195193D0432836 - 
93XHYKL1TKCK20061 - 9BRK19BT7J2101083 - 9BD197134E3142888 - 8A1FC1415EL936323 - 9BWAA05Z7B4121196 - 
9BFZH55L0K8322731 - 9BGRZ08909G138613 - 94DTBAL10EJ349739 - 9BD27804PC7450421 - 3G1J86CD1DS599237 - 
9BD197134D3059411 - 9BFZE12F978844183 - 93HGM2620EZ201850 - 9BD197134D3060081 - 9BFZH55LXJ8462817 - 
8A1BB8215EL585141 - 93HFA6660BZ115490 - 9BD197134E3142920 - 9BGJC75Z0DB123561 - 9BWAA05W5EP026807 - 
9BWAB45Z4C4075588 - 9BGXH75X0AC186241 - 9BWAB05U9AT240552 - 9BD11812KC1187611 - 9BWAA05U5BP177897 - 
9BD17206LA3515875 - 93Y5SRF184LJ838391 - 9BFZF26P988086479 - 9BD17206G83443540 - 9BFZH55L2F8259234 - 
9BGCA80X0DB166968 - 9BWCA05W57T056604 - 9BRBD48EXB2511350 - 9BD278093Y2723181 - 9BD195152C0263321 - 
935FCKFV88B568203 - 9BD17164LB5731880 - 8AD2MKFWXBG040129 - 9BWAB45UXJT030503 - 9BD341A5XKY590926 - 
9BFZF55A6B8133781 - 93YLSR1TH9J145739 - 9BFZF55P7B8111342 - 9BWAA05W5BP028312 - 8AP372110E6057367 - 
9BWAA05U7AP020368 - 9BGRP48F0CG308162 - 9BFZF10A888126565 - 9BWAA05Z8B4005943 - 93Y5SRD64GJ155415 - 
9BWAA05W8AP088566 - 8AWPB05Z3AA020537 - 9BWAA05U3ET040825  - 9BWAA45U8FP052261 - 9BD1105BDD1562034 - 
9BFZF54P0D8342636 - 9BWAA05W7AP018623 - 935CHRFN28B515386 - 8BCLCRFJWAG509016 - 9BSG6X200C3804209 - 
9ABA130399V023182 - 99KPCKBYJMM710476 - 9C6RG5010M0067851 - 9C2JC4830MR057942 - 9C2KC2500NR000091 - 
9C2JC4830LR051199 -9C6KE092060047418 - 94J2XCCA55M002416

24/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106629. SOLD PLANIK (DECORADOS). BENS DE APTO DECORADO. Loc.: SP. 25/05/2022 A PARTIR DAS 
10:00. ID: 106365. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª Praça. APTO 63M² NO CENTRO EM ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
Praça. Loc.: PA. 25/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 105978. SOLD COMSERV. SUCATAS DE CHAPA DE AÇO, SUCATAS DE VIGA, ESTRUTURAS 
TRELIÇADAS, ETC. Loc.: BA. 25/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106052. SOLD FORMILOC. CAMINHÕES E ÔNIBUS. Loc.: MG. 25/05/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 106379. SOLD LAFER. COMPRESSOR, MAQUINAS DE COSTURA, FURADEIRA, PRENSAS E ETC. Loc.: SP. 26/05/2022 A 
PARTIR DAS 9:30. ID: 105720. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. CASA 162M² JARDIM ALVORADA EM MONTE ALTO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª Praça. Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 105826. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. APTO 136M² EM 
BURITIS EM BELO HORIZONTE/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª Praça. Loc.: MG. 26/05/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 106520. SOLD IMÓVEIS 
- SANTANDER AF 1ª PRAÇA. APTO 38M² C/ 01 VAGA NA BARRA FUNDA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª Praça. Loc.: SP. 
26/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106361. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. CASA 78M² NO RIO DA ONÇA EM MATINHOS/PR - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª Praça. Loc.: PR. 26/05/2022 A PARTIR DAS 11:15. ID: 106400. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. CASA 
67M² NO MIRITUÁ EM SÃO JOSÉ DO RIBAMAR/MA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª Praça. Loc.: MA. 26/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 
106709. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER OPORTUNIDADE. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES USE O FGTS. Loc.: PR, SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 
13:30. ID: 106205. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª Praça. CASA 273M² EM ITAQUAQUECETUBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª Praça. 
Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 104397. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª Praça. APTO 67M² EM VOLTA REDONDA/RJ - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª Praça. Loc.: RJ. 26/05/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 105712. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª Praça. APTO 
133M², 2 VAGAS NO JARDIM ZAIRA, GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª Praça. Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 
106080. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª Praça. CASA 363M² NO PARQUE PALMAS DO TREMEMBÉ EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª Praça. Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 105994. SOLD SIOL ALIMENTOS. TANQUES CILINDRO, ENVASADORAS, 
TORRE RESFRIAMENTO DE ÁGUA, PASTEURIZADOR E ETC. Loc.: GO. 26/05/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106126. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
AF 2ª Praça. APTO 58M² NO JD ADELAIDE EM HORTOLÂNDIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª Praça. Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 
16:00. ID: 106156. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 2ª Praça. APTO 66M², 2 VAGAS NA VILA ANDRADE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª Praça. 
Loc.: SP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/05/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106667. OUTLET SEQUOIA BERRINI. ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. Loc.: SP. 
24/05/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 106724. BBM LOGÍSTICA. CAVALOS MECÂNICOS, SEMIRREBOQUES E BITRENS. Loc.: PR, SP. 25/05/2022 
A PARTIR DAS 11:30. ID: 106600. BAYER COMBOS. COMBO DE SUCATA DE REBOQUE C/ MOTOBOMBA THOR TH 350C, 2002/2002 E SUCATA 
DE REBOQUE C/ MOTOBOMBA HANN, 1981/1981. Loc.: RS. 25/05/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 106235. CONFAB/TENARIS. EMPILHADEIRA, 
QUADRICICLO E REBOQUE DOLLY. Loc.: SP. 25/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106058. ENGEFORTE / JM LOCAÇÕES. ÔNIBUS URBANO, 
MICROÔNIBUS, ROMPEDORES, CONTAINERS. Loc.: MG. 25/05/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106127. SCHULZ 2. CONVERSORES, EXPOSITORES, 
COMPRESSORES, FILTROS, INTERFACES, COMPONENTES E OUTROS. Loc.: SC. 25/05/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106469. PARANAPANEMA. 
PONTE ROLANTE, VENTILADOR, TUBOS, TIJOLOS E ETC. Loc.: BA. 26/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106753. FORMULA ZERO. VW VOYAGE, 
TOYOTA HILUX, CAMINHÃO FORD CARGO, MOTOCICLETAS HONDA. Loc.: DF, PA. 26/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106637. CNO. 
RETIFICADOR PARA SOLDAGEM, CABEÇOTES, UNIDADE RECICLADORA E TALHAS. Loc.: RJ. 26/05/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106238. 
COMPARTILHADO 1132 A. MATERIAIS DIVERSOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. Loc.: ES, GO, MG, MT, PR, RJ, SC, SP. 
26/05/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106239. COMPARTILHADO 1132 B. VEÍCULOS PESADOS, UTILITÁRIOS E LEVES. Loc.: BA, PE. 26/05/2022 
A PARTIR DAS 14:30. ID: 106558. COOPERCITRUS. QUADRICICLOS HONDA TRX 420 FM FOUR TRAX, ANOS 2015 E 2017, CARRETA COLETORA 
DE FARDOS TSR 3450, 2014. Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106597. DHL. LUMINÁRIAS DIVERSAS E ESTEIRA TRANSPORTADORA. 
Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106334. INSTITUTO BACCARELLI. NOTEBOOKS. Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 
106654. CONTINENTAL. PEÇAS AUTOMOTIVAS. Loc.: MG. 26/05/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 106552. MARELI. CARREGADEIRA, FRESADORA, 
COMPRESSOR DE AR, EMPILHADEIRA E ETC. Loc.: MG.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

01/2020 25/05/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106332. EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. IMÓVEIS NA BAHIA, 
MARANHÃO E SERGIPE. Loc.: BA, MA, SE.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Arthur Ferreira Nunes - JUCESE.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

24/05/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106556. EZ COMEX. GERADORES, PAINÉIS ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS DE INOX, MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS. Loc.: SP. 25/05/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 106557. LOG SYSTEMS. MEZANINO EM AÇO, 350 POSIÇÕES PORTA PALLETS, 
TELAS ARAMADAS, PROTETORES PORTA PALLETS, CESTOS ARAMADOS, BANDEJAS GALVANIZADAS. Loc.: SP. 25/05/2022 A PARTIR DAS 12:30. 
ID: 106501. PME GUARU MAQUINAS. DOSADOR GRAVIMÉTRICO, MOINHO RONE, EXTRUSORA, VENTOINHA EXAUSTOR E ETC. Loc.: SP. 
25/05/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 106494. PME NOVA CELPRA. PRENSA EXCÊNTRICA, REBITADEIRA ORBITAL, TORNO MEC NARDINI E ETC. 
Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106559. EZ COMEX. GERADORES, PAINÉIS ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS DE INOX, MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS. Loc.: SP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

25/05/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 106149. PM DESCANSO SC. VEÍCULOS LEVES, TRATORES, RETROESCAVADEIRAS, ÔNIBUS URBANOS E 
OUTROS. Loc.: SC.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Servidor Municipal Sr. Felipe José Ternus, matrícula nº 3109.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

24/05/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 106563. DEDALO. LEILÃO DE JOIAS BENS COM GARANTI PAGAMENTO EM 6X SEM JUROS NO CARTÃO 
DE CRÉDITO. Loc.: SP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

25/05/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106587. TARGET IMPORTADORA. NO-BREAKS, JOGOS DE SERRA COPO, CENTRAL TELEFÔNICA, 
FECHADURAS E OUTROS. Loc.: SP. 26/05/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106243. INDÚSTRIA VENDE WM. MISTURADORES, FILTROS, TANQUES, 
COMPRESSORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. Loc.: SP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Ligia Seixas - JUCESP nº 892.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

25/05/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106145. MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA. MÁQUINAS PESADAS. Loc.: SC.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

26/05/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 106481. PREFEITURA DE ITAUÇU. VEICULOS, TRATORES, EQUIPAMENTO AGRICOLA E SUCATAS. Loc.: GO.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Murilo Gonçalves Ramos - JUCEG nº 093.
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EDITAL DO LEILÃO DE BEM IMÓVEL VENDEDOR: BANCO TRIÂNGULO S/A. LEILÃO SOMENTE ONLINE - O leilão 
será realizado pelo Leiloeiro Oficial Fabio Zukerman, matriculado na JUCESP sob no 719, no dia 31 de maio de 
2.022, a partir das 11:30 hrs, na Avenida Angélica, no 1.996, 30 andar, Conjunto no 308, São Paulo/SP - CEP 
01228-200. VENDEDOR — O VENDEDOR é o proprietário do imóvel, conforme indicado na descrição destes, e 
passará a ser designados simplesmente por “VENDEDOR”: BANCO TRIÂNGULO S/A, inscrito no CNPJ sob n o 
17.351.180/0001-59, com sede na Av. Cesário Alvim, no 2209, bairro Aparecida, Uberlândia/MG, neste ato 
representada por seus representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social. LEILOEIRO - O Leiloeiro é um 
agente público do comércio, responsável pela realização do leilão, sendo reconhecida a fé pública das decisões 
por ele tomadas acerca das arrematações dos bens apregoados. O presente Edital do Leilão obedece ao que 
dispõe o Decreto Federal n o 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
no 22.427, de 10 de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, as quais deverão ser 
respeitadas por todos os participantes deste leilão. 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
NO LEILÃO - 1.1.1. Os imóveis do VENDEDOR, listados no Anexo I, parte integrante deste Edital, serão vendidos 
um a um, por meio de leilão on line, por valor igual ou superior ao valor inicial de venda estipulado pelo 
VENDEDOR para cada imóvel. Será considerado vencedor o interessado que oferecer o maior lance. O 
interessado passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.1.2. PREÇO INICIAL DE VENDA DO 
IMÓVEL - É o valor inicial estipulado pelo VENDEDOR para a venda do imóvel. 1.1.3. O valor atribuído para o 
lance inicial dos imóveis não necessariamente correspondem ao preço mínimo de venda. O VENDEDOR irá 
analisar a oferta realizada em até 07 (sete) dias úteis após o término do Leilão. Na hipótese de não homologação 
da proposta pelo VENDEDOR, considerar-se-á o lance sem efeito, não sendo devido qualquer valor ao 
proponente. O proponente declara ter ciência de que o lance ofertado não caracteriza direito adquirido e/ou 
vinculativo sem a homologação pelo VENDEDOR e que, portanto, desde já renuncia a qualquer valor que venha 
a ser requerido a título de indenização elou reembolso, independente da natureza, bem como qualquer direito 
ou ação, não podendo em qualquer hipótese alegar desconhecimento dessa condição. 1.2. LANCES 
AUTOMÁTICOS - O interessado poderá programar lances automáticos, de forma que, se outro interessado 
cobrir seu lance, o sistema automaticamente gerará um novo lance para aquele interessado, acrescido de um 
incremento fixo e pré-determinado, até um limite máximo definido pelo interessado, com o objetivo de que o 
mesmo tenha certeza de que até o valor estipulado o seu lance será o vencedor. Os lances automáticos ficarão 
registrados no sistema com a data em que forem programados. 1.3. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e 
IRRETRATÁVEIS. O interessado é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances 
não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 1.4. O interessado poderá ofertar mais de um 
lance para um mesmo imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 1.5. Fica reservado ao VENDEDOR, 
sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com 
seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de 
cancelar, a qualquer tempo, a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este 
Edital, sem que caiba ao interessado direito a qualquer indenização ou compensação de qualquer natureza. 
1.6. O horário estabelecido neste Edital, no site, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação 
considera o horário oficial de Brasília-DF. 1.7. VISITAÇÃO - Cabe aos interessados vistoriar os imóveis nas datas 
determinadas pelo VENDEDOR. Os interessados deverão entrar em contato com o escritório do leiloeiro, 
através do telefone (11) 2184-0900, e, se o imóvel estiver disponível para visitação, de acordo com a 
disponibilidade do VENDEDOR, desde que o requerimento ocorra com antecedência de 48 (quarenta e oito) 
horas, o agendamento será realizado. O VENDEDOR não garante aos interessados a realização de vistoria que 
poderá não ocorrer sem qualquer ônus ou responsabilidade para o VENDEDOR. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line - 1.8. O VENDEDOR não responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/
ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.9. Para a participação on line no leilão, os 
interessados deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a 
documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no referido PORTAL para obtenção de 
“login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital. 
1.10. O interessado que efetuar o cadastramento no site deve possuir capacidade, legitimidade e estar 
devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes deste Edital. 1.11.1. 
Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por 
seu representante legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.11.2. Em qualquer 
hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original ou cópia 
autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para 
aquisição do imóvel, dar e receber quitação e preenchimento de ficha cadastral adicional. 1.12. O acesso 
identificado é fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro e submete o interessado integralmente às 
Condições de Venda e Pagamento dispostas neste Edital. 1.13. O leilão será realizado pela internet, através do 
site www.zukerman.com.br. 1.13.1. Os lances feitos de forma eletrônica, no ato do pregão, serão apresentados 
no telão junto com os lances obtidos no auditório. 1.14. Não será cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR, 
ou ao Leiloeiro em caso de queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de 
conexão, impossibilidade técnica, imprevisões e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados. 
1.15. A comissão devida ao Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 1.16. No prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis a contar do encerramento do leilão o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia 
autenticada dos seguintes documentos ao Setor de Operações, do VENDEDOR: i) se pessoa física: (a) RG/RNE e 
CPF/MF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de 
luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto 
de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro, e (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ/MF; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) declaração completa do 
Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) RG/RNE e CPF/MF do(s) seu(s) representante(s) 
legal(is), inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (f) certidão de casamento e pacto, se 
houver; (g) comprovante de residência do representante legal (conta de luz, água, telefone ou gás); e (h) ficha 
cadastral, devidamente preenchida e assinada. 1.17. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os 
procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações emanadas pelo 
BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo 
de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido 
na Lei n o 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto no 2.799, de 08 de outubro de 1.998. 
Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar ficha 
cadastral, obrigando-se ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos 
dados cadastrais fornecidos. 1.18. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de 
análise cadastral e concretização da transação. 1.19. O VENDEDOR se reserva do direito de não concretizar a 
venda caso não aprove a documentação a ser apresentada após a arrematação, nos termos da cláusula 1.18 e 
1.19. 1.20. Ao concorrer para a aquisição dos imóveis por meio do presente leilão, ficará caracterizada a 
aceitação pelo interessado das referidas minutas e de todas as condições estipuladas neste Edital. Formalização 
da venda com pagamento à vista e parcelado - 1.21. O COMPRADOR vencedor com lance online pagará, por 
meio de TED (Transferência Eletrônica) ou DOC, para as seguintes contas bancárias, conforme indicado pelo 
VENDEDOR: Banco 634 (Banco Triângulo S/A), Ag 001, CC 497-9, favorecido Banco Triângulo S/A, CNPJ 
17.351.180/0001-59. no caso de pagamento à vista, 100% do preço do imóvel arrematado mais a comissão do 
leiloeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes, a contar da data da arrematação. (ii) no caso de 
pagamento parcelado, quando cabível, um sinal de 25%, 30% ou 35% do valor do imóvel, a critério do 
VENDEDOR, mais a comissão do leiloeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes a contar da data da 
liberação do lance condicional (item 1.2.1). O restante dos 75%, 70% ou 65% do valor do imóvel será pago por 
meio de boleto bancário, conforme as condições disponíveis no item 1.26 abaixo. A comissão do leiloeiro 
deverá ser paga na totalidade da arrematação no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes a contar da 
data da liberação do lance condicional. 1.24. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, 
consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 1.25. O 
COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel, uma vez realizado o lance. Caso o COMPRADOR não 
pague o preço do imóvel arrematado (ou o sinal, no caso de pagamento parcelado), a comissão do Leiloeiro e 
os encargos de administração no prazo acima estipulado, o COMPRADOR ficará sujeito ao pagamento do valor 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, a título de perdas e danos, sendo 20% (vinte 
por cento) ao VENDEDOR e 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro, devendo tal valor ser integralmente cobrado pelo 
Leiloeiro. 1.25.1. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tal valor, encaminhando-o a 
protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto no 21.981/32. O 
Leiloeiro poderá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de 
proteção ao crédito. 1.26. Os pagamentos parcelados, quando cabíveis, poderão ser realizados na seguinte 
condição: entrada mínima de 20% e restante em até 60 vezes acrescidos de juros de 1% a.m. 1.26.1. Nos 
pagamentos parcelados, o vencimento da primeira parcela ocorrerá 30 (trinta) dias após a data do pagamento 
do sinal. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de boleto bancário emitidos pelo VENDEDOR 
mediante assinatura de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel. 1.26.2. O pagamento parcelado, 
independentemente do valor, estará sujeito à análise de crédito e comprometimento de renda e estará 
condicionada, ainda, à aprovação do VENDEDOR. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS - 
2.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e 
outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas 
ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a decisão de oferta 
de lances para arrematação. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não 
terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o 
abatimento do preço do imóvel. 2.1.1. Eventual ocupação dos imóveis estará devidamente indicada na 
Descrição Detalhada deles, constante do edital. A desocupação dos mesmos será de responsabilidade do 
COMPRADOR, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos referentes à desocupação, sem 
responsabilidade, desconto no preço ou reembolso pelo VENDEDOR. 2.2. Nos casos em que a legislação 
preveja o direito de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), 
a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses nos prazos legais. 2.3. Os imóveis 
serão vendidos no estado em que se encontram, física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR 
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos 
internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e 
na Descrição Completa constante do edital disponível no site do leiloeiro e deverão ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. 2.3.1. As matrículas e demais informações sobre os imóveis poderão ser 
visualizadas nas Informações Complementares de cada imóvel, constantes do edital no site do leiloeiro. 
Responsabilidades do COMPRADOR - 2.4. O COMPRADOR é responsável: pela verificação de eventual restrição 
imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; pela verificação de direitos e 
deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos 
ao INSS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no 
registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos 
públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis; quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal 
que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do registro de 
imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; por todas 
as providências e custos necessários para regularização da denominação de logradouro e numeração predial do 
imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pela quitação e cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, dívidas de condomínio e dívidas tributárias entre outros), inclusive 
acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente 
de todas as providências e respectivos custos para essa(s) quitações e cancelamento(s), bem como dos riscos 
relacionados a tais procedimentos; pela aferição de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio ou por este, 
para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (vii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou 
invadidos. 2.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações atinentes, bem como adotar às suas expensas, as 
medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos 
ou autoridades competentes, se necessário for. 2.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do 
solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se existirem, deverão ser assumidos pelo 
COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado 

administrativa, civil ou penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. 2.7. Com relação aos valores 
vencidos e não quitados de IPTU, condomínio, ITBI, tributos e/ou taxas nos âmbitos municipais, estaduais e/ou 
federais, impostos água, esgoto, luz, multas administrativas, laudêmios, foros, emolumentos cartorários, 
encargos, correção e atualização monetária pelos índices inflacionários aplicáveis, multas pelo atraso, juros e 
demais tarifas, taxas, despesas ou qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel, inclusive, mas não se 
limitando, ao valor estimado aproximado de débitos de IPTU vencidos indicados pela Prefeitura correspondente 
e mencionados caso a caso no item [“Débitos Fiscais”] de cada imóvel, de acordo com levantamento fornecido 
e de responsabilidade da Prefeitura correspondente, disponibilizado no site do leilão, e o valor estimado 
aproximado de débitos de condomínio indicados caso a caso no item [“Débitos de Condomínio”] de cada 
imóvel, que deverão ser confirmados pelo COMPRADOR junto ao respectivo condomínio, síndico e/ou 
administradora. 2.7.1. Na hipótese do imóvel ser foreiro ou ocupante de terreno de marinha, assume o 
COMPRADOR a responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa condição, responsabilizando-se pela 
apuração e pelo pagamento de eventuais taxas, inclusive a taxa de aforamento, independente da data de sua 
constituição, junto aos órgãos competentes, bem como pela obtenção de autorização(ções) para transferência 
do domínio útil e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura de venda e 
compra do imóvel. 2.8. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do 
VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos de ação judicial referente a período anterior à data do leilão serão 
devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para 
desocupação do imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar, sempre que possível nesta ordem, 
pela (i) substituição processual; (ii) pela intervenção processual, na condição de assistente, na condução da 
ação pelo VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) propositura de nova ação, com a correspondente desistência 
da anterior (hipótese em que deverá haver concordância da parte contrária). Em havendo decisão da ação 
desfavorável ao VENDEDOR, o COMPRADOR fica ciente de que deverá intentar, às suas expensas, as medidas 
necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na substituição ou intervenção processual, 
bem como os relativos à propositura de nova ação correrão por conta do COMPRADOR. 2.9. A partir da data de 
assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra, ou da lavratura da Escritura Pública de Venda e 
Compra (caso o compromisso seja dispensado pelo VENDEDOR), o COMPRADOR passa a responder, 
integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuições e 
encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de 
condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas e despesas em geral, (b) pela 
manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou 
defesa da posse; e (c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e obtenção das 
respectivas aprovações/regularizações necessárias. O COMPRADOR deverá pagar tais obrigações em seus 
vencimentos, ainda que lançadas em nome do VENDEDOR ou de seus antecessores. Transferência da posse - 
2.10. A transmissão da posse (precária ou definitiva, conforme constar do Compromisso de Compra e Venda) 
detida pelo VENDEDOR ocorrerá: (i) na data da assinatura do Compromisso de Venda e Compra; ou (ii) na data 
da assinatura da Escritura de Venda e Compra, o que primeiro ocorrer. Fica estipulado que até a data da 
assinatura do referido instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Como condição para que a 
escritura seja lavrada, qualquer regularização e atualização cadastral, junto aos órgãos da administração 
pública competentes, concessionárias de prestação de serviços essenciais, tais como energia elétrica, água, 
esgoto, condomínio, gás, entre outros, bem como eventuais órgãos ou terceiros competentes, deve ser 
protocolada para o nome do COMPRADOR e os respectivos comprovantes encaminhados. A título 
exemplificativo, a titularidade das contas de IPTU e serviços como água e luz necessitam ser transferidas para 
o nome do arrematante, previamente à lavratura da escritura. Formalização da venda - 2.11. Será celebrado 
pelo VENDEDOR e COMPRADOR Compromisso de Venda e Compra ou Escritura Pública de Venda e Compra. 
Fica a critério do VENDEDOR a escolha do estado/cidade aonde o registro da escritura será realizado, ficando o 
COMPRADOR obrigado a comparecer presencialmente para a assinatura ou outorgar uma procuração para tal. 
Caso haja pendências que obstem a outorga de Escritura e/ou seu registro, ficará facultado ao VENDEDOR 
celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa 
hipótese, a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do 
saneamento das pendências existentes. 2.12. O imóvel cuja descrição expressamente indique a existência de 
“procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação 
fiduciária”, nos moldes previstos na Lei n o 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de 
Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento das demais 
condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva 
somente será lavrada após a averbação, na matrícula do imóvel, de requerimento que noticie a realização de 
leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do imóvel em nome do VENDEDOR, o 
qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em 
virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 2.13. Todos os instrumentos públicos e particulares 
acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da realização do leilão, respeitados 
os prazos previstos anteriormente na cláusula 2.11. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos 
públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do VENDEDOR, o 
cancelamento da arrematação e a resolução do contrato, nos termos da cláusula 2.18 abaixo, incidindo o 
COMPRADOR nas perdas e danos previstas neste edital. 2.14. Na hipótese de não comparecimento do 
COMPRADOR para a formalização dos documentos da venda, a venda será cancelada nos termos previstos para 
as rescisões contratuais no Compromisso de Venda e Compra, ainda que aquele documento não tenha sido 
assinado (Anexo II). 2.15. O prazo referido na cláusula 2.13 poderá ser prorrogado caso haja pendências 
documentais do VENDEDOR (por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de 
Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para 
outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua 
responsabilidade a obtenção de novos documentos. 2.16. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as 
providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, 
emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para 
liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 
2.17. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro 
de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais 
do VENDEDOR. 2.18. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do 
imóvel, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) 
por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o COMPRADOR tiver 
seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou 
integre, sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal, e d) nos casos previstos 
em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga 
pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do Leiloeiro, impostos e taxas), 
devidamente atualizada pelo IPCA- IBGE, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer 
outra restituição ou indenização. Evicção de direito - 2.19. O VENDEDOR não responderá pela evicção. 
Sobrevinda decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR 
(tais como mas sem se limitar a, Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), 
o VENDEDOR somente responderá pela evicção de direito quando não houver descrição prévia, constante do 
texto do lote no edital ou de material de divulgação, referente à restrição judicial ou outra especificação. Para 
todas as outras hipóteses, a responsabilidade integral fica a cargo do COMPRADOR. A responsabilidade do 
VENDEDOR, na hipótese de responder pela evicção, fica limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor 
relativo ao sinal e parcelas do preço pagas pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à 
formalização da Escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR 
relativos ao período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou Escritura; e (iv) somente 
quando o imóvel estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao 
período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 2.20. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação da variação do IPCA-IBGE. 2.21. Não é conferido ao 
COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por 
benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação às quais o 
COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 2. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VENDA DE IMÓVEIS 
RURAIS - 3.1. No ato da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR assinará o 
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC - Comunicação de Alienação), que será 
protocolado na Receita Federal pelo VENDEDOR. O VENDEDOR, por sua vez, entregará ao COMPRADOR a 
documentação relativa ao imóvel disponível e em seu poder nessa oportunidade, como, por exemplo, a CND 
— Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural ou os comprovantes de recolhimento de ITR — Imposto 
Territorial Rural dos últimos 05 (cinco) anos e o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Por ocasião da 
outorga da Escritura, o COMPRADOR apresentará, sob sua responsabilidade, se for o caso: (i) Ato Declaratório 
Ambiental — ADA, expedido pelo IBAMA, (ii) averbação da reserva legal na matrícula do imóvel e os (iii) 
documentos de identificação da área do imóvel, composto pelo memorial descritivo da área, certificação 
expedida pelo INCRA e as declarações de reconhecimento de limite (georreferenciamento). 3.2. Em até 60 
(sessenta) dias da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR se obriga a comparecer a 
um posto da rede nacional do INCRA para realizar a atualização do cadastro do imóvel em seu nome como 
“posse a justo título”, fornecendo cópia do protocolo ao VENDEDOR. Em até 60 (sessenta) dias do registro da 
Escritura no Cartório Imobiliário competente, o COMPRADOR deverá retornar ao INCRA para mudança do 
cadastro do imóvel de posse a justo título” para “área registrada”. 3.3. Competirá exclusivamente ao 
COMPRADOR, às suas expensas e sem direito a qualquer indenização: (a) apurar eventual necessidade de 
promover a demarcação dos imóveis, adotando as medidas judiciais ou extrajudiciais que venham a ser 
necessárias para tanto, incluindo a retificação das matrículas, se for exigido; (b) retificar, se necessário, as 
declarações de exercícios anteriores e cadastros dos imóveis perante a Receita Federal, INCRA, IBAMA e demais 
órgãos, respondendo por eventuais diferenças de ITR ou outros tributos e encargos que sejam apurados, 
independentemente da data de seus fatos geradores; (c) regularizar e averbar as eventuais edificações perante 
os Registros de Imóveis e demais órgãos; (d) tomar ciência previamente das exigências e restrições de uso 
impostas pela legislação e órgãos públicos municipal, estadual ou federal aplicáveis ao imóvel, no tocante a 
restrição de uso, reserva legal, preservação ambiental e saneamento; (e) realizar o georreferenciamento do 
imóvel; (f) se inscrever no Programa de Regularização Ambiental, no prazo máximo de 01 (um) ano, ou outro 
que venha a ser estabelecido em lei, contado de sua criação e, ainda, cumprir as ações e prazos que venham a 
ser estipulados pelo órgão ambiental competente para cumprimento de termo de compromisso que venha a 
ser celebrado com esse órgão; e (g) averbar a reserva legal na matrícula do imóvel, elaborando, também Ato 
Declaratório Ambiental (ADA) perante o IBAMA. O VENDEDOR não responde por demolições, reformas, 
eventuais danos ambientais e/ou desmatamentos não autorizados pelos órgãos reguladores ocorridos a 
qualquer tempo, antes ou depois da arrematação, devendo o COMPRADOR ressarcir o VENDEDOR de eventuais 
multas, reposições, reflorestamentos e outras medidas que dele sejam exigidas, caso haja a devolução do 
imóvel em estado diverso do existente no momento da alienação. 3.4. O COMPRADOR tem ciência de que a 
Escritura Pública de Venda e Compra só será assinada quando da apresentação de: Memorial descritivo da área 
do imóvel, Certificação expedida pelo INCRA, CCIR, ADA expedido pelo IBAMA, comprovação da averbação da 
reserva legal e as declarações de reconhecimento de limite. O VENDEDOR responsabiliza-se somente pela 
assinatura dos documentos necessários às regularizações estipuladas no item anterior ou no contrato 
respectivo, se necessário, e desde que estejam em conformidade com as disposições legais. Restituição do 
imóvel - 3.5. Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o COMPRADOR deverá, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel ao VENDEDOR. O imóvel deverá ser restituído em estado 
de conservação compatível com o recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo COMPRADOR, 
devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada a ocupação já existente 
na data de arrematação em relação a qual os esforços do COMPRADOR para desocupação não tenham surtido 
efeitos. 3.6. A não restituição do imóvel no prazo e forma previstos caracterizará esbulho possessório e 
implicará, para o COMPRADOR, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal ao VENDEDOR, 
a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço de aquisição do imóvel, devidamente 
atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 3. 

DISPOSIÇÕES FINAIS - 4.1. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe 
concedem a lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará em mera tolerância, 
não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 4.2. O COMPRADOR inadimplente não será 
admitido a participar de qualquer outro leilão divulgado no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, pelo que 
seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os 
mesmos serão igualmente bloqueados. 4.3. Caso o COMPRADOR esteja com seu CPF/CNPJ em situação 
“suspenso/irregular” junto a Receita Federal ou com seu endereço desatualizado junto a Receita Federal elou 
SINTEGRA, ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 4.4. O leiloeiro não se responsabiliza 
por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre o COMPRADOR e o 
VENDEDOR, atuando sempre e tão somente como provedor de espaço virtual para divulgação online dos 
leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos ao imóvel (descrição, informações, apresentação e 
publicidade), fornecidos pelo VENDEDOR, através do site www.zukerman.com.br . Cabe ao VENDEDOR, 
responder, perante o COMPRADOR, pela veracidade das informações veiculadas e pela transação de venda e 
compra. 4.5. O leiloeiro, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for possível 
autenticar a identidade do interessado, ou caso este venha a descumprir o presente Edital do Leilão. 4.6. O 
interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa 
interferir no funcionamento do leilão. 4.7. O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, 
acrescentar, extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços disponíveis no site/edital do leilão. 4.8. O 
interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste Edital do Leilão. 4.9. Fica eleito o 
Foro da Comarca de Uberlândia - MG para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do 
presente Edital. 4.10. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n o 21.981 de 19 de outubro 
de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n o 22.427 de 1 0 de fevereiro de 1.933, que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial. Leiloeira Oficial - Dora Plat - JUCESP 744.

ANEXO I LEILÃO DE IMÓVEIS TRIBANCO EM 31/05/2022 
LOTE 001 MARACANAÚ/CE - Casa residencial nº 58B, geminada, do tipo Duplex situada a Rua 07, do loteamento 
Parque São José, bairro Furna da Onça, município Maracanaú/CE, com uma área privativa edificada de 81,25 
m², sendo 43,23m no pavimento térreo, e 38,02m no pavimento superior, com uma área não edificada de 
36,77 m e fração ideal de 50% do terreno constituído pelo lote 05, quadra n 11, medindo 8 m de frente e 
fundos, por 20 m de extensão das laterais, perfazendo uma área total de 160m². Objeto da matrícula nº 16.357 
do 2º RI Local. Obs.: Desocupado. Lance Mínimo: R$ 55.000,00. 
LOTE 002 GUANAMBI/BA - 1) Lote nº 08 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais, confinando 
por ambos os lados com lotes pertencentes ao mesmo doador, à rua sem denominação, em Guanambi/BA, no 
Bairro Alto Caiçara. Av. 02/15.211 – para constar que o Lote nº 08 da quadra 38, mede 10m de frente e fundo, 
por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², confinando por um lado com Isaura e do outro lado com o 
comprador, a Rua Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Imóvel objeto da matrícula nº 15.211 
do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 2) Lote nº 07 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais, 
confinando por ambos os lados com a mesma doadora, à rua sem denominação, em Guanambi/BA, no Bairro Alto 
Caiçara. Av. 02/16.757 – para constar que o Lote nº 07 da quadra 38, mede 10m de frente e fundo, por 20m nas 
laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/
BA; limitando por ambos os lados com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel objeto da matrícula nº 
16.757 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 3) Lote nº 06 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m 
nas laterais, confinando por ambos os lados com a mesma doadora, à rua sem denominação, em Guanambi/BA, 
no Bairro Alto Caiçara. Av. 02/17.203 – para constar que o Lote nº 06 da quadra 38, mede 10m de frente e fundo, 
por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em 
Guanambi/BA; limitando por ambos os lados com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel objeto da 
matrícula nº 17.203 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 4) Lote nº 24 da quadra 38, medindo 10m de frente 
por 20m nas laterais, confinando por ambos os lados com a mesma doadora, à rua sem denominação, no Bairro 
Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Av. 03/17.851 – para constar que o Lote nº 24 da quadra 38, mede 10m de frente e 
fundo, por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua Cândida Xavier dos Santos, no Bairro 
Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando por ambos os lados com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. 
Imóvel objeto da matrícula nº 17.851 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 5) Lote nº 22 da quadra 38, 
medindo 200,00m², confinando por ambos os lados pertencentes a mesma doadora, à rua sem denominação, no 
Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Av. 03/18.303 – para constar que o Lote nº 22 da quadra 38, medindo 10m 
de frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua Eunir Fagundes, antiga Rua 
Seis, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando-se ao lado direito a compradora, do lado esquerdo com 
Valter Fernandes e ao fundo com José Fernandes Costa. Imóvel objeto da matrícula nº 18.303 do 1º Registro de 
Imóveis de Guanambi/BA; 6) Lote nº 05 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais, formando um 
total de 200,00m², confinando por ambos os lados pertencentes a mesma doadora, à Rua Afonso Mendes, no Bairro 
Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Imóvel objeto da matrícula nº 19.957 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 
e 7) Lote de terra nº 23 da quadra 38, medindo 10m de frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de 
200,00m², situado na Rua Seis, do Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA, confinando de um lado com o lote 22 e do 
outro lado com o lote de nº 24. Imóvel objeto da matrícula nº 30.534 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA. 
Obs.: (i) Sobre os lotes das matrículas acima descritas, existe uma construção estimada de 1.370,00m², constituído 
de um Prédio Comercial e Residencial, não averbada no Cartório de Registro de Imóveis. Regularização e encargos 
perante aos órgãos competentes da divergência da área total e construída lançada no IPTU, com a apurada no local e 
averbada no RI, correrão por conta do comprador; e (ii) Imóveis ocupados. Desocupação por conta do Arrematante. 
Lance Mínimo: R$ 600.000,00. 
LOTE 003 PÉROLA/PR - Um prédio residencial e comercial, constituído pelo Lote nº 33, da quadra 04, do 
loteamento Parque Residencial Pérola, situado na Avenida Oppnus (antiga Rua Projetada A), nº 1294, com 
a área total de terreno de 308,00m², com área construída de 510,42m², sendo 246,23m² no pavimento 
térreo, para fins comerciais e 264,19m² no pavimento superior, para fins residenciais, com suas medidas e 
confrontações, melhor descritas e caracterizadas na matrícula nº 8.503 do Registro de Imóveis de Pérola/PR. 
Obs.: Desocupado. Lance Mínimo: R$ 817.000,00. 
LOTE 004 CEDRO/CE - Prédio comercial, localizado na Rua Vicentina de Albuquerque, n° 50, bairro de Fátima. 
Área total de terreno: 1.475,10m², Área (aproximada) construída: 1.254,00m². Matrícula nº 2.093 do 2° RI 
Local. Obs.: (i) Sobre o terreno existe uma construção aproximada de 1.254,00m², não averbada no Cartório 
de Registro de Imóveis. Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência 
de área construída, que vier a ser apurada no local, com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por 
conta do arrematante; (ii) Imóvel foreiro; (iii) Imóvel ocupado. Desocupação por conta do Arrematante. 
Lance Mínimo: R$ 708.000,00. 
LOTE 005 COLORADO/PR - Lote de terreno urbano sob nº 01, da quadra nº 13, com a área de 360,00m², situado 
no Jardim Cairi, na Cidade de Colorado/PR, o qual está dentro das seguintes divisa e confrontações: pela frente 
com a Rua 03, numa extensão de 12,00m; pelo lado direito com a Rua 11, numa extensão de 30,00m; pelo lado 
esquerdo com o lote nº 02, numa extensão de 30,00m e pelos fundos com o lote nº 13, numa extensão de 
12,00m. Matrícula nº 13.169 do Ri Local. Obs.: (i) Sobre o terreno existe a construção de um Prédio Comercial, 
com área construída aprox. de 360,00m², situado na Rua Cerro Azul, nº 232, esquina com a Rua Porto Velhos, 
não averbada no CRI. Regularização da construção e encargos perante os órgãos competentes bem como a 
atualização do endereço do imóvel, correrão por conta do arrematante; (ii) Imóvel ocupado, desocupação por 
conta do Arrematante. Lance Mínimo: R$ 205.500,00. 
LOTE 006 TOBIAS BARRETO/SE - Terreno constituído pelo lote 273 da quadra 10, situado na Rua do Contorno, 
Partido Urbanístico José Francisco de Menezes. Área: 180,00m². Matrícula nº 8.799 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Lance Mínimo: R$ 6.900,00. 
LOTE 007 TOBIAS BARRETO/SE - Terreno constituído pelo lote 274 da quadra 10, situado na Rua do Contorno, 
Partido Urbanístico José Francisco de Menezes. Área: 180,00m². Matrícula nº 8.800 do RI local. Obs.: 
Desocupado. Lance Mínimo: R$ 6.900,00. 
LOTE 008 TOBIAS BARRETO/SE - Terreno constituído pelo lote 275 da quadra 10, situado na Rua do Contorno, 
Partido Urbanístico José Francisco de Menezes. Área: 180,00m². Matrícula nº 8.801 do CRI local. Obs.: 
Desocupado. Lance Mínimo: R$ 6.900,00. 
LOTE 009 TOBIAS BARRETO/SE - Tobias Barreto/SE - Terreno constituído pelo lote 290 da quadra 10, situado 
na Rua do Contorno, Partido Urbanístico José Francisco de Menezes. Área: 180,00m². Matrícula nº 8.816 do RI 
local. Obs.: Desocupado. Lance Mínimo: R$ 6.900,00. 
LOTE 010 CAREIRO/AM - Terreno situado na Rodovia BR-319, km 91 (antigo Km 96), zona rural, Área: 
859.000,00m². Matrícula nº 380 do RI local. Obs.: Sobre o terreno existe uma casa de madeira Ocupada. Imóvel 
Ocupado. Desocupação, bem como a regularização das construções, correrá por conta do arrematante. Lance 
Mínimo: R$ 178.000,00. 
LOTE 011 VARZEA DE PALMA/MG - Apartamento nº 103, localizado no 2º pavimento do Edifício Pinlar, situado 
na Avenida Belo Horizonte, nº 599 (antiga Av. Adelino Aguiar), Bairro Caiçara, Área total privativa: 66,40m², 
sendo: 59,70m² (apto) e 6,70m² (acessória). Matrícula nº 9.095 do RI local. Obs.: Consta da Av. 2 da matrícula, 
que o imóvel está em construção e pendente de regularização registral quanto à sua conclusão. Término da 
construção, bem como a regularização e encargos, correrão por conta do arrematante. Caso esteja ocupado a 
desocupação correrá por conta do arrematante. Lance Mínimo: R$ 86.500,00. 
LOTE 012 VARZEA DE PALMA/MG - Terreno constituído pelo lote 02 da quadra 14, situado na Avenida 
01, Distrito Industrial, Área: 3.000,00m². Matrícula nº 6.267 do RI local. Obs.: Desocupado. Lance 
Mínimo: R$ 136.700,00. 
LOTE 013 FEIRA DE SANTANA/BA – Lotes de terra sob nºs 6 e 7 da quadra A, Loteamento Bosque dos Eucaliptos, 
sendo que cada lote mede 12,00m de frente por 25,00m da frente ao fundo, num total de 600,00m², limitando 
pela frente com a Rua Senador Quintino, undo e lado esquerdo com área reservada e lado direito com o 
nº 05; Terreno próprio, inscrição municipal nº 05.343.006 E 007.000, Matrícula nº 14.079 do RI local. Obs.: 
Sobre o terreno existe a edificação de uma casa com dois pavimentos, situada na Rua Senador Quintino, 2390, 
com área construída de 555,00m² (Laudo de Avaliação), não averbada no Cartório de Registro Imobiliário. 
Regularização e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do arrematante. Desocupado. 
Lance Mínimo: R$ 690.000,00.
 LOTE 014 ITAMARAJÚ/BA - 1) Uma área de terreno urbano para construção, situado à Rua Julia Alves 
Rodrigues, nº 260, Bairro da Liberdade, Itamarajau-BA, medindo 866,27m², melhor descrito e caracterizados 
em suas medidas e confrontações na Matrícula nº 5.047 do Ofício de Registro de Imóveis de Itamaraju/BA; 2) 
Uma área de terreno urbano para construção, situado à Rua Julia Alves Rodrigues, nº 178, Bairro da Liberdade, 
Itamarajau-BA, medindo 1.040,00m², melhor descrito e caracterizados em suas medidas e confrontações na 
Matrícula nº 4.911 do Ofício de Registro de Imóveis de Itamaraju/BA. Obs.: Ocupado. Construção não averbada 
no cartório de registro de imóveis. Desocupação e regularização das benfeitorias por conta do arrematante. O 
processo nº 8001211-21.2018.8.05.0120 e processo nº 8001811-42.2018.8.05.0120, tramitam na comarca de 
Itamaraju/BA. Lance Mínimo: R$ 827.000,00. 
LOTE 015 COCAL/PI - Um terreno na zona urbana da cidade de Cocal/PI, situado a Rua Padre Vieira, medindo 
vinte metros (20,00) de frente por sessenta e oito metros (68,00), de fundos, melhor descrito em suas 
medidas e confrontações na Matrícula nº 1.364 do Cartório do Registro de Imóveis de Cocal/PI. Obs.: Imóvel 
ocupado. Desocupação por conta do adquirente. O imóvel comunica-se fisicamente com o lote ao lado, 
contendo uma casa construída que ocupa parte do imóvel. Caberá por conta do adquirente sua regularização, 
desmembramento físico da construção ou demolição, correndo por conta do adquirente todos os custos 
envolvidos. Proc.0800322-41.2018.8.18.0046, Cocal-PI. Lance Mínimo: R$ 65.000,00. 
LOTE 016 CARMOPOLIS/SE - Lote de terreno de nº 44, situado na Quadra D, na cidade de Carmópolis, com as 
seguintes dimensões: 8,40 metros de frente, por 8,40 metros de fundos, com a profundidade de 22,50 metros, 
limitando-se aos fundos com o lote nº 42, pelo lado direito com o lote 45 e pelo lado esquerdo com a Rua A. 
Matrícula nº 2.100 do 2º RI local. Obs.: Imóvel ocupado, desocupação por conta do arrematante. Processo nº 
0000150-30.2018.8.25.0017, comarca de Carmópolis/SE. Lance Mínimo: R$ 140.000,00. 

MAIS INFORMAÇÕES:
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Haitong Banco de Investimento
do Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 34.111.187/0001-12 - NIRE 35.300.187.601 (Companhia Fechada)
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“Sociedade”) na 
forma prevista no Art.124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária (“AGO/E”), em segunda convocação, a ser realizada no dia 25 de maio de 2022, às 11h00, 
na sede social da Sociedade, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º andar, Itaim Bibi, na 
cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (i) exame, discussão e aprovação das contas dos Administradores, do relatório da Administração, 
das demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores 
independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, inclusive sobre o pagamento 
de juros sobre o capital próprio; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, e, em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixação da 
remuneração global anual da Diretoria para o exercício de 2022; e (ii) outros assuntos de interesse da 
Sociedade. Nos termos do art. 126, inciso I e § 1º da Lei nº 6.404/76 os acionistas deverão comparecer à 
Assembleia munidos de documento hábil de identidade e poderão se fazer representar, por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano ou por representantes legais. A AGO/E foi convocada para ocorrer, em 
primeira convocação, em 29 de abril de 2022, oportunidade em que não foi atingido o quórum mínimo legal, 
previsto no art. 125 da Lei nº 6.404/76. Desta forma, a presente AGO/E será instalada com a presença de 
qualquer número de acionistas da Sociedade. A participação dos acionistas na assembleia poderá ser 
presencial ou via meio eletrônico. Os acionistas que optarem por participar via meio eletrônico deverão obter 
mais informações sobre prazos e modo de realização do acesso remoto mediante contato com a Sociedade, 
até as 16h00 do dia 23.05.2022, através do e-mail (juridico@haitongib.com.br). Independentemente de seu 
envio aos acionistas, as cópias do relatório da Administração, das demonstrações financeiras e do relatório 
dos auditores independentes encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e também no 
site oficial da Sociedade (www.haitongib.com.br). São Paulo, 17, 18 e 19 de maio de 2022. 

Yong Lin - Presidente do Conselho de Administração

Foodco Holdings S.A.
CNPJ/ME nº 29.356.882/0001-04 - NIRE 35.3.0051221-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Abril de 2022
Aos 01/04/2022, às 10h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presenças: 
Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emiliano Bochnia Machado; e Secretária: Sra. Valderez Aparecida 
Bonfim Braga. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, no 
valor de R$ 231.020.400,34, mediante a emissão de 231.020.400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado com base no inciso II do §1º do art. 
170 da Lei das S.A. As novas ações emitidas em decorrência do aumento do capital social aprovado no 
item (i) acima são subscritas e integralizadas, nesta data, em moeda corrente nacional, nos termos dos 
boletins de subscrição que, autenticados pela mesa, passam a fazer parte integrante desta ata como 
Anexo I e Anexo II à presente ata. O capital social da Companhia passa dos atuais R$ 1.000,00, 
dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 231.021.400,34, dividido 
em 231.021.400 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em virtude do aumento de 
capital, ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a 
seguinte nova redação: “Artigo 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional, é de R$ 231.021.400,34, dividido em 231.021.400 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” Os acionistas autorizam a administração da Companhia a praticar 
todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e à 
efetivação do aumento do capital social da Companhia, ora aprovado, bem como a proceder aos 
registros e às averbações necessários junto aos órgãos competentes. (ii) Em razão da alteração do 
Estatuto Social da Companhia, os acionistas aprovam a sua consolidação, nos termos do Anexo III à 
presente ata. Lavratura e Encerramento: Formalidades legais. Assinaturas: Mesa: Sr. Emiliano 
Bochnia Machado (Presidente); Sra. Valderez Aparecida Bonfim Braga (Secretária). Acionistas 
Presentes: (i) ALAOF V Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (representada 
por ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda., representada por 
Emiliano Bochnia Machado); e (ii) PC 50 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(representada por ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda., 
representada por Emiliano Bochnia Machado). Extrato da ata. São Paulo, 01/04/2022. Mesa: Emiliano 
Bochnia Machado - Presidente; Valderez Aparecida Bonfim Braga - Secretária. JUCESP 
nº 221.732/22-6 em 04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Foodco Holdings S.A.
CNPJ/ME nº 29.356.882/0001-04 - NIRE 35.3.0051221-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de abril de 2022
Aos 05/04/2022, às 10h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presenças: 
Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emiliano Bochnia Machado; e Secretária: Sra. Valderez Aparecida 
Bonfim Braga. Ordem do dia e Deliberações: Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, no 
valor de R$ 16.750.529,78, desprezando os centavos, mediante a emissão de 16.750.529 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado com 
base no inciso II do §1º do art. 170 da Lei das S.A.. As novas ações emitidas em decorrência do aumento 
do capital social aprovado no item (i) acima são subscritas e integralizadas, nesta data, em moeda 
corrente nacional, nos termos do boletim de subscrição que, autenticado pela mesa, passa a fazer parte 
integrante desta ata como Anexo I à presente ata. O capital social da Companhia passa dos atuais 
R$ 231.021.400,34, dividido em 231.021.400 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 
R$ 247.771.929,34, dividido em 247.771.929 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Em virtude do aumento de capital, ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 247.771.929,34, dividido em 247.771.929 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Os acionistas autorizam a administração da 
Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos necessários à 
implementação e à efetivação do aumento do capital social da Companhia, ora aprovado, bem como a 
proceder aos registros e às averbações necessários junto aos órgãos competentes. (ii) Em razão da 
alteração do Estatuto Social da Companhia, os acionistas aprovam a sua consolidação, nos termos do 
Anexo II à presente ata. Lavratura e Encerramento: Formalidades legais. Assinaturas: Mesa: Sr. 
Emiliano Bochnia Machado (Presidente); Sra. Valderez Aparecida Bonfim Braga (Secretária). Acionistas 
Presentes: (i) ALAOF V Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (representada 
por ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda., representada por 
Emiliano Bochnia Machado); e (ii) FoodCo Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia 
(representada por ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda., 
representada por Emiliano Bochnia Machado). Extrato da ata. São Paulo, 05/04/2022. Mesa: Emiliano 
Bochnia Machado - Presidente; Valderez Aparecida Bonfim Braga - Secretária. JUCESP 
nº 221.733/22-0 em 04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI DE PINHEIROS/SP
Edital de Citação e Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012659-98.2017.8.26.0011. A MMa. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Luciana 
Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ ANDRADE SILVA JUNIOR, Brasileiro, 
Solteiro, Contador, RG 54.347.109, CPF 377.482.308-11, com endereço à Rua Clemente Bernini, 
160, Apto. 57 bloco 01, Jardim do Lago, CEP 05397-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA 
POLITÉCNICA, alegando em síntese que referente às taxas condominiais do Apto. 57, Bloco 1 do 
Condomínio Residencial Vista Politécnica, R. Clemente Bernini, 160, São Paulo-SP, CEP 05397-
100, há inadimplemento das parcelas vencidas de julho e agosto/2017. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pague a dívida no valor de R$ 8.475,77 
(planilha fl s 280/281 - 05/08/2021), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor atualizado do débito. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima assinalado, 
os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo 
Civil), sendo que o prazo para embargos é 15 (quinze) dias e para que apresente resposta e 
que os prazos mencionados fl uirão após o decurso do prazo do presente edital, bem como, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO do arresto do imóvel registrado na matrícula nº 238.909, do 18º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, sendo o Apto. 57, Bloco 1, do Condom. Residencial 
Vista Politécnica, R. Clemente Bernini, 160, São Paulo-SP, CEP 05397-100 e que foi nomeado o 
executado, proprietário do bem, como depositário, independentemente de outra formalidade, nos 
termos da r. Decisão de fl s 134/135. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125252-89.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO MANCUSO 
TUPINAMBA, CPF 76507726834, com endereço à Praia do Flamengo, 334, ap 1001, Centro - Flamengo, CEP 22210-065, Rio de Janeiro 
- RJ, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Aluizio Honorio Moizinho Junior, alegando em síntese: 
inadimplemento da dívida confessada por meio do instrumento particular para recebimento de R$ 369.605,20 (jan/22) . Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 20(VINTE) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de maio de 2022.             P-17e18/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1001216-82.2021.8.26.0053 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDA HENRIQUES GONCALVES 
ZOBOLI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CYRENA OLIVEIRA SILVEIRA e 
TARCÍSIO MONTEIRO DOS SANTOS, que lhe foi proposta uma ação de Desapropriação 
por parte de Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, alegando 
em síntese: A necessidade da de desapropriação de 10 (dez) imóveis, localizados na 
Rua Funchal, 348, Rua Funchal, 358, Rua do Coliseu s/nº, devidamente delimitado pelos 
perímetros P1 = 1-3-4-5-6-11-12-1, que contém 3.088,13m², bem como, P2 = 20-23-
24-27-20, que contém 840,00m², totalizando a área objeto da presente desapropriação 
em 3.928,13m², ambos indicados na planta expropriatória P-32.662 - A1 (doc. 08), do 
arquivo do Departamento de Desapropriações da PMSP. Encontrando-se o réu em lugar  
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022.

2ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central

3ª Vara Cível, do Foro de Presidente Prudente –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1007498-13.2021.8.26.0482 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Gimenes Alonso, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) STEFAN ANTONIO SILVA, RG 49123899, CPF 408.786.888-54, com endereço à 
Avenida Doutor Salvador Rocco, 690, Parque Fernanda, CEP 05888-050, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Simone Peres da Cruz, alegando 
em síntese: o requerido acidentou-se na rodovia SP 270. 564, e seu veículo FORD/COURIER 
provocou um acidente na parte autora, que solicitou indenização. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Presidente Prudente-SP. 
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