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EDITAL DE LEILÃO  - JUSTIÇA GRATUITA - 2ª VARA DE FALÊNCIAS E 
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. O Dr. Caio Marcelo Mendes de 
Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam se os autos nº 0148315.20.2007.8.26.0100 
(2007.148315-0), relativamente à Falência de NISAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. ,  tendo sido designado lei lão público eletrônico/presencial  dos bens 
abaixo descri tos,  que será  encerrado no dia 22/11/2011 às 14:30h ,  no sí t io  
eletrônico www.faroonline.com.br . ,  concomitantemente ao lei lão 
físico/presencial  designado para o mesmo dia  e horário que será real izado na 
Rua Conselheiro Furtado,  96, 1º andar,  cj .11,  Centro, São Paulo, SP, onde e  
quando será  feita  a venda pelo maior lance oferecido desde que super ior  ao 
valor  da avaliação, f icando o maior  lance recebido abaixo do valor da aval iação 
condicionado à poster ior  homologação pelo MM. Juízo responsável .  O lei lão 
elet rônico em questão terá início em 04/11/2011 às 14:30h ,  a par t ir  de quando 
serão acei tos  lances de interessados previamente cadast rados no si te 
www.faroonline.com.br .  Os par t ic ipantes do lei lão via  Internet  concorrerão em 
igualdade de condições com os part icipantes do lei lão físico/  presencial .  O 
lei lão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial  Ronaldo Sérgio Montenegro 
Rodrigues Faro, inscri to na Junta Comercial  do Estado de São Paulo sob nº 191, 
à  quem será devida pelo arrematante a  comissão de 5% (cinco por cento)  sobre 
o valor do lance.  Descrição dos bens:  LOTE 1 :  100 peças de máquinas do vidro 
trasei ro esquerdo (manual)  do Gol  Geração III ,  R$ 5.000,00 ;  LOTE 2:  100 
peças de máquinas do vidro trasei ro (manual)  do gol  Geração III ,  R$ 5.000,00 ;  
LOTE 3 :  50 peças de console  do gol geração II ,  R$ 750,00 ;  LOTE 4:  50 peças 
de forro da por ta trasei ra esquerda manual  do Fox; R$ 3.000,00 ;  LOTE 5 :  50 
peças de forro da par te trasei ra direita manual do Fox, R$ 3.000,00 ;  LOTE 6:  
50 peças de forro da porta t raseira esquerda elét rica do Fox,  R$ 3.500,00 ;  
LOTE 7:  50 peças  do forro da porta  traseira  di rei ta elétrica  do Fox, R$ 
3.500,00 ;  LOTE 8:  500 peças  do mecanismo levantados do vidro traseiro 
esquerdo do Corsa Classic,  R$ 25.000,00 ;  LOTE 9 :  500 peças mecanismo 
levantados do vidro trasei ro direito do Corsa Classic ,  R$ 25.000,00 ;  LOTE 10 :  
1000 peças do atuador da t rava do tanque de combustível  do Vectra ,  R$ 
50.000,00 ;  TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS LOTES 1 A 10: R$ 123.750,00 
(cento e  vinte e três mil ,  setecentos e c inqüenta reais)  conforme laudo de 
avaliação de f ls.  550/552 dos autos . Será o edi tal  af ixado e publ icado na forma 
da lei  .  São Paulo, 22 de setembro de 2011.
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