JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BENS MÓVEIS
ARRECADADOS E AVALIADOS NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE "DJIFO TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA e FREEIMPEX-TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA"
PROCESSO Nº. 4012585-14.2013.8.26.0114. O Dr. GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO,
juiz de direito da 09ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, faz saber, que
atendendo ao que lhe foi requerido pelo administrador judicial da falência de "DJIFO
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA e FREEIMPEX-TRANSPORTES ARMAZENAGEM E
LOGÍSTICA LTDA", o leiloeiro Oficial Sr. Sérgio Villa Nova de Freitas, matriculado na Jucesp sob
nº. 316, devidamente autorizado por este r. juízo, levará em leilão judicial, por meio
ELETRÔNICO, os bens abaixo descritos, arrecadados e avaliados no estado em que se
encontram, com lances através do site: www.freitasleiloeiro.com.br , a partir do dia 18 de
Março de 2019 às 16:00 horas e com encerramento no dia 28 de Março de 2019, a partir das
16:00 horas:
Lote 01: 01-Caixa com brinquedos - carrinhos, helicópteros de controle (Usados, objetos
pessoais); 01-caixa com revistas, partituras e propagandas; 03-quadros decorativos (Imagens
diversas); 02-cinzeiros de mármore; 01-cinzeiro de vidro; 08-bandejas de arquivos; 02armários de aço com 8 prateleiras; 02-armários de aço com 2 prateleiras; 01-impressora de
foto HP modelo C3180 (A caixa era da HP 3180, mas a impressora que estava dentro e foi
avaliada é a HP 3100); 01-guilhotina de papel; 05-cpu´s; 01-impressora matricial; 02-switch 04;
02-armários de aço com 04 gavetas (Gaveteiros); 01-mesa de 02 metros inteira em mármore;
01-router (Cisco Systems); 01-pote com moeda R$14,60 + 1cuba +1 euro; 01-cadeira
acolchoada; 01-monitor (Antigo tubo); 01-caixa com fios; 04-bases que foram retiradas da TV
para que seja colocada na parede; 08-caixas com 3 rastreadores de carro (São 8 rastreadores 3
T systems); 01-CPU; 01-cofre pequeno; 01-caixa metálica de ferramentas; 01-caixa com
eletrônicos; 02-capas a prova d´água para ipad grande; 03-capas a prova d’ água para ipad
pequeno; 06-capas a prova d´água para celular iphone 4; 01-narguile; 01-paleteira elétrica
paletrans millenium 1200 kg; 02-paleteiras manuais; 01-aparelho de ar condicionado
Eletrolux (Sucateado); 01-aparelho de ar condicionado Springer 18.000 BTUS; 01-caixa com
modens quebrados; 10-placas de vidro 1x1m; 01-lixeira ; 01-fucinheira para cachorros (Usada);
01-caixas com fios; 01-mesa sem tampa; 09-tampas de saída de ar para caminhões; 02-trilhos
para cortina; 10-partes de armários desmontados juntados nas larguras 2mx 150cm x 300cm;
08-CPU´S; 01-caixa com fios; 20-colunas de ferro (Estante); 100-barras de ferro; Prateleiras de
ferro e madeira tamanho 100m x 100m; 04-bancos dianteiros de veículos (Sucata); 01-caixa
com telefones marca GE; 01-caixa com peças automotivas; 01-caixa de madeira com peças
automotivas; 01- caixa de madeira com peças de armário; 01-gerador sem uso (Ericsson BBS
6102); 01-bagageiro automotivo; 01-mesa em “L” para escritório; 04-armários 1x1 m branco 2
portas; 02-armários com 02 portas; 02-armários grandes; 01-escrivaninha; 05-cadeiras com
rodinhas; 02-caixas de madeira com kit’s de mop; 01-cinto de segurança; 03-pneus
automotivos; 01-caixa com cordas trava-quedas; 03-capacetes “moitão” de 7/8 e parafusos;
01-aparelho de ar condicionado (Sucata); 02-baterias automotivas (Sucata); 01-caixa com
peças de caminhões; 01-caixa com equipamentos de sinalizações; 01-caixa com porta papéis
para banheiros; 04-caixas de ferramentas; 01-caixa com parafusos; 01-cofre pequeno; 01gaiola de ferro; 01-talha amarela (Sem medidas, desmontada); 4800- caixas com materiais
diversos; 07-teclados Maxiprint seminovos; 17-teclados para computador; 01-caixa de som
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Lote 02: Caminhão VW/13.180 CNM, ano e modelo 2011, diesel, branca, placa ESU 5848,
Chassi 953467237BR162816. Em mau estado de conservação e sem motor. Avaliação (02/2018):
R$ 51.500,00.
Lote 03: Caminhão VW/13.180 CNM, ano e modelo 2008, diesel, branca, placa DVS 3923,
Chassi 9BW7672398R830602. Em mau estado de conservação. Avaliação (02/2018): R$
47.250,00.
Lote 04: Caminhão VW/13.180 EURO3 WORKER, ano e modelo 2006, diesel, branca, placa NGJ
8402, Chassi 9BWB172S96R619459. Em mau estado de conservação. Avaliação (02/2018): R$
43.950,00.
Lote 05: Caminhão VW/13.180 EURO3 WORKER, ano e modelo 2006, diesel, branca, placa NGK
3562, Chassi 9BWB172S16R620315. Em mau estado de conservação e sem baú. Avaliação
(02/2018): R$ 43.950,00.
Lote 06: Caminhão M.BENZ/ATEGO 2425, ano e modelo 2011, diesel, branca, placa EYG 9489,
Chassi 9BM958094BB800907. Em mau estado de conservação. Avaliação (02/2018): R$
84.250,00.
Lote 07: Caminhão VW/13.180 CNM, ano e modelo 2008, diesel, branca, placa DVS 5517,
Chassi 9BW76723X8R830740. Em mau estado de conservação. Avaliação (02/2018): R$
52.000,00.
Lote 08: Caminhão VW/13.180 CNM, ano e modelo 2008, diesel, branca, placa DVS 3931,
Chassi 9BW7672328R830375. Em mau estado de conservação. Avaliação (02/2018): R$
52.000,00.
Lote 09: Caminhonete TOYOTA/BAND.BJ55LP BL3, ano e modelo 1997, diesel, branca, placa
JFO 9659, Chassi 9BRBJ0180V1013091. Em mau estado de conservação. Avaliação (02/2018): R$
23.400,00.
Lote 10: VW/Kombi ano 2006 e modelo 2007, gasolina/álcool/gn, branca, placa MQR-5837,
Chassi 9BWGF07X97P004152. Em mau estado de conservação. Avaliação (02/2018): R$
12.000,00.
Os bens encontram-se depositados na Rodovia Dom Pedro I, km 80, Granja Santa Tereza,
bairro Pires – Atibaia/SP e serão vendidos no estado em que se encontram.
Somente serão aceitos lances para pagamento à vista, a partir de 50% (Cinquenta por cento)
do valor da avaliação.
Os lances terão incremento mínimo de R$ 500,00 (Quinhentos reais).
O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetivado em até 24 (vinte e quatro) horas
contadas a partir do encerramento do leilão, através de boleto judicial no Banco do Brasil em
favor do juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP.
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computador; 02-mouses desgastados; 02-celulares SAMSUNG modelo SGH A 847; 01-celular
Alcatel Onetouch; 01-monitor AOC 14”; 01-CPU + equipamentos; 06-bolsas; 01-monitor 15”;
01-CPU marca Wise Cash; 01-teclado. Avaliação (02/2018): R$ 20.628,20.
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Orientações para participar
www.freitasleiloeiro.com.br

do

leilão

(Lances

eletrônicos)
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site:

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório da 09ª Vara Cível da
Comarca de Campinas/SP, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Praça da Liberdade, nº.
130 – 15º andar – São Paulo/SP, com o Sr. Rodrigo Jacobetti através do telefone (11) 31171000 – Ramal 108.
E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de leilão, que será
publicado e afixado como de costume na forma da lei. Campinas, 24 de Janeiro de 2019.

EU,..................................................................,escrevente o digitei.
EU,..................................................................,(
subscrevi.

)Escrivã – Diretora o

DR. GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
JUIZ DE DIREITO
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A comissão do leiloeiro oficial de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, não está
incluída no valor do lance e deverá ser paga em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do
encerramento do leilão, através de depósito/TED na conta corrente do leiloeiro que será
indicada através de e-mail.

