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5ª Vara Cível

EDITAL DE 1.ª E 2.ª Hastas do(s) bem(s) abaixo descrito(s) e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) Pavimessi 
Pavimentações Asfálticas Ltda., expedido nos autos da ação de Falência, PROC. Nº 1014932-95.2014.8.26.0224, que Firpavi 
Construtora e Pavimentadora S.A. move contra Pavimessi Pavimentações Asfálticas Ltda.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Andreta dos 
Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER que, com fulcro no artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, foi 
designado para 1º leilão, que terá início no dia 13 de abril de 2016, às 14:30 horas, encerrando-se no dia 15 de abril de 2016, 
às 14:30 horas, e, para eventual 2º leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 06 de maio de 2016, às 14:30 
horas. Em primeiro leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao valor 
da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo 
para a venda dos bens corresponderá a 60% do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, 
não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo (art. 692 do CPC e art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009). 
O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazode até 24 horas após o encerramento do 
leilão/ciência da liberação do lance condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 
se desfazer a arrematação. Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse dos 
bens móveis, bem como, as despesas com transferências, incluindo taxas e emolumentos cartorários. A Alienação eletrônica 
será realizada pelo Leiloeiro Phillipe Santos Iñiguez Omella, Jucesp nº 960 pela ferramenta Argo Network Leilões, através do 
endereço www.argonetworkleiloes.com.br, OS BENS AVALIADOS E ARRECADADOS, a seguir: Uma copiadora multifuncional 
(copiadora, impressora e scanner) marca Brother, modelo DCP-8080 DN, cor cinza e preto série nº U6226961J789556, avaliada 
em R$1.000,00; uma impressora marca Epson Stylus, modelo TX 123, cor branca, série nº MN3Z246750, avaliada em R$150,00; 
um microcomputador com monitor AOC de 19 polegadas, modelo F19L, série nº N1206IA007401 com teclado Logitech, 
série nº 14485C10NAN8, com mouse, com duas caixas de som marca Megaware e com CPU Positivo, série nº 1A287NT3E, 
avaliado em R$ 600,00; um microcomputador com monitor OAC de 22 polegadas, modelo MOF22, série nº P08981A001311, 
com teclado Megaware, modelo M/N:HK097-07403, série nº 23022009320970139864, com mouse, CPUMegaware, série nº 
MHC2844000244, avaliado em R$ 700,00; uma CPU Megaware com etiqueta em que consta Modelo UPD Megaware DC series, 
Windows 7 Starter, Intel Pentium Dual Core, memória 2GB DDR2 800Mhz, HD 320GB, 7200 RPM Satã, Placa Mãe On Board 
Rede/Vídeo/Som, Gravador de DVD 24X Satã, avaliada em R$ 300,00; um monitor de 15 polegadas para sistema de segurança 
(câmeras), marca Kelow, modelo1851SL (SB), avaliado em R$ 100,00; cinco cadeiras giratórias cor azul, avaliadas em R$ 
70,00, cada uma, totalizando um valor de R$ 350,00, uma cadeira fixa cor azul, avaliada em R$ 40,00; duas cadeiras giratórias 
com braço e rodinhas cor azul, avaliada em R$ 120,00, cada uma, totalizando um valor de R$ 240,00; duas cadeiras giratórias 
com encosto alto cor azul (tipo Diretoria ou Presidente), avaliada em R$ 180,00, cada uma, totalizando um valor de R$ 360,00; 
dois banquinhos de madeira cor vermelha, avaliado em R$ 20,00, cada um, totalizando um valor de R$ 40,00; dois armários cor 
cinza com duas portas, medidas aproximadas:1,50 alt. X 0,80 compr. + 0,40 larg., avaliado em R$250,00 cada um, totalizando 
um valor de R$ 500,00; um armário baixo cor branca com duas portas, avaliado em R$ 150,00; dois arquivos cor cinza com 
quatro gavetas, avaliado em R$ 200,00, cada um, totalizando um valor de R$ 400,00; dois arquivos cor azul com cinco gavetas, 
avaliado em R$ 300,00, cada um, totalizando um valor de R$ 600,00, uma armário com duas portas (cor branca) e quatro 
gavetas (cor laranja), avaliado em R$ 150,00; uma mesa cinza, medidas aproximadas: 1,50 compr. X 0,70 larg., avaliada em R$ 
100,00; duas mesas de escritório em L cor cinza composta por duas mesas de 1,20 larg. X 0,50 compr. e por uma junção em V 
com suporte de ferro avaliada em R$220,00, cada uma, totalizando um valor de R$ 440,00; duas mesas cor branca, medidas 
aproximadas: 1,00 larg. X 1,00 compr; avaliada em RS 100,00, cada uma, totalizando um valor de R$ 200,00; uma mesinha 
para copiadora multifuncional medidas aproximadas: 0,50 larg. X 0,40 compr. X 1,00 Alt., avaliada em R$ 40,00; duas mesas 
em L com duas gavetas cor cinza, avaliada em R$ 180,00, cada uma, totalizando um valor de R$ 360,00; um botijão de Gás 
Copagas, usado, avaliado em R$ 100,00; uma panela elétrica de arroz marca Britania, avaliada em R$ 90,00; um fogão de duas 
bocas (de bancada) marca Chamafil, avaliado em R$ 40,00; uma pia (lavatório) cor preta, medidas aproximadas: 1,20 larg. X 
0,50 Compr. avaliada em R$ 80,00: um suporte de madeira cor branca, medidas aproximadas: 1,00 X 0,40 compr; avaliado em 
R$60,00: duas prateleiras de aço, medidas aproximadas: 1,00 larg. X 0,40 compr. Avaliada em R$ 50,00, cada uma, totalizando 
um valor de R$ 100,00; um bebedouro de água marca Smaltec, modelo EGC35B, série nº 09051431256281, avaliado em R$ 
250,00; um relógio de parede marca Tol Tec cor branca, avaliado em R$ 100,00: um galão de água de 20 litros vazio, R$ 10,00; 
um suporte para copo descartável de água avaliado em R$ 20,00; um suporte para copo descartável de café, avaliado em R$ 
20,00; uma lixeira para copo descartável de água e café acoplada, avaliada em R$ 30,00; um ventilador de mesa marca Ventisol, 
avaliado R$ 40,00; dois quadros com pintura amadora, avaliado em R$ 100,00, cada um, totalizando um valor de R$ 200,00; 
uma calculadora marca Digit, avaliada em R$ 30,00; e uma calculadora marca Kenko avaliada em R$ 20,00; perfazendo um total 
(todos os bens) de R$ 8.010,00. Tendo sido feita a avaliação através do site Mercado Livre, valores que serão atualizados até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP; Adjudicação - Na hipótese de adjudicação dos bens 
pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será 
de 3%. Remição da Execução ou Acordo Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo 
antes de adjudicado ou alienado o bem, deverá apresentar até a data e hora designada para o leilão, a guia comprobatória 
do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração 
do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a 
importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro 
Público Oficial de 5% sobre o valor pago (dívida exeqüenda). Ficando ainda a executada, seus representantes legais, eventuais 
credores, e demais interessados, intimados das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Dos autos não recurso pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.

LEILÃO JUDICIAL PRESENCIAL DE BENS MÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE TILL 
INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA, PROCESSO Nº. 0039456-33.2001.8.26.0224. ORDEM Nº. 3061/2001 O Dr. Alexandre 
Andreta dos Santos, Juiz de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, do Estado de São Paulo, na forma da lei, faz 
saber, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo Síndico da Falência de TILL INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA, o Leiloeiro 
Oficial Sr. Sergio Villa Nova de Freitas, Jucesp nº. 316, devidamente autorizado por este R. Juízo, levará em Leilão Público 
Oficial, à realizar-se no dia 03 de Maio de 2.016, às 14h00, no local próprio do Edifício do Fórum, sito a Rua José Mauricio, 




