.

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP
*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF.
EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, na venda dos bens móveis
abaixo descritos, pertencentes à RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, inscrita no CNPJ

nº 27.175.975/0001-07, TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, inscrita no CNPJ nº 33.271.511/000105, ITA ITAPEMIRIM TRANSPORTES S/A, inscrita no CNPJ nº 34.537.845/0001-32, IMOBILIÁRIA
BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ nº 31.814.965/0001-41, COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA., inscrita no CNPJ nº 31.719.032/0001-75, FLECHA S/A TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
inscrita no CNPJ nº 27.075.753/0001-12, e VIAÇÃO CAIÇARA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
11.047.649/0001-84, representada pela empresa de Administração Judicial nomeada EXAME AUDITORES
INDEPENDENTES, CREDORES E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 0032679-49.2020.8.26.0100.
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O DR. JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. O leilão será realizado com fulcro na Lei nº 11.101/2005
e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com
escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail:
thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com PRAÇA
ÚNICA que terá início em 15/12/2020 às 14h00 horas, encerrando-se no dia 16/12/2020 às 14h00 horas,
onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação.
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente
matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS: LOTE ÚNICO: INTEGRALIDADE DOS BENS MÓVEIS ABAIXO DESCRITOS. VALOR
TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). ITEM 1: M. BENZ; ANO: 1996. PLACA:MPF4690.
RENAVAN: 661306585. AVALIAÇÃO: R$ 20.000; ITEM 2: MARCOPOLO PARADISO R 1200 G6; ANO: 2005.
PLACA:MQL7729 . RENAVAN: 870893670. AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00; ITEM 3: L 708 E; ANO: 1988. PLACA:MQU6909.
RENAVAN: 277511887. AVALIAÇÃO: R$30.000,00; ITEM 4: MARCOPOLO PARADISO R 1200 G6; ANO: 2005.
PLACA:MQL7732. RENAVAN: 873258304. AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00; ITEM 5: M. Benz / L 1118; ANO: 1989.
PLACA:MPZ7467. RENAVAN: 277566053. AVALIAÇÃO: R$ 31.000,00; ITEM 6: ITAPEMIRIM / CLIP CL 10; ANO: 1995.
PLACA:MOY5691. RENAVAN: 656029943. AVALIAÇÃO: R$8.000,00; ITEM 7: ITAPEMIRIM / CLIP CL 10; ANO: 1995.
PLACA:MQU4406. RENAVAN: 279184867. AVALIAÇÃO: R$8.000,00; ITEM 8: ITAPEMIRIM / CLIP CL 10; ANO: 1995.
PLACA:MOY5671. RENAVAN: 655409815. AVALIAÇÃO: R$8.000,00; ITEM 9: M. BENZ L 1113 MEC. OPER.; ANO:
1978. PLACA:MPO2935. RENAVAN: 276617576. AVALIAÇÃO: R$25.000,00; ITEM 10: M. BENZ L 1113 MEC. OPER.;
ANO: 1976. PLACA:MPO2174. RENAVAN: 275183777. AVALIAÇÃO: R$25.000,00; ITEM 11: Toyota Bandeirantes;
ANO: 1995. PLACA:MPO3749. RENAVAN: 279178484. AVALIAÇÃO: R$40.000,00; ITEM 12: M. BENZ 1938 S; ANO:
2005. PLACA:DPB3907. RENAVAN: 860000427. AVALIAÇÃO: R$40.000,00; ITEM 13: KOMBI MOVEL. AVALIAÇÃO:
R$5.000,00; ITEM 14: Empilhadeira Hyster 7 ton. AVALIAÇÃO: R$25.000,00; ITEM 15: BALANÇA 80 TONELADAS.
AVALIAÇÃO: R$35.000,00.
VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus
do interessado verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial.
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sitio da leiloeira
www.tmleiloes.com.br em conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil,
inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem.
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LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 15/12/2020 às 14:00 horas, e se encerrará no dia
16/12/2020 às 14:00. Serão captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados
deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de
antecedência ao início do leilão. Qualquer forma de proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação
do MM. Juiz.

DA INTEGRALIDADE: Salienta-se que os lances sob a integralidade terão preferência sob os lances em lotes
individuais. No entanto, a integralidade na segunda praça não sobrepõe a individualidade dos lances auferidos
na primeira praça.
DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma
maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, terá o seu
cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões.

DA DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente
ao 2º participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento.
Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o
valor do lance, além do pagamento integral da comissão da leiloeira.

DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão
autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão
ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente
serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão.
DOS DÉBITOS: Os imóveis serão vendidos livres e desembaraçados de qualquer ônus e não haverá sucessão do
arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição originária”), inclusive as de natureza tributária e
trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.101/2005, exceto se o arrematante for: (i) sócio da sociedade
falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo
ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado como agente do falido com objetivo de
fraudar a sucessão. Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria do imóvel são de
responsabilidade do arrematante.
PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. O preço do bem
arrematado deverá ser depositado na conta Escrow, de titularidade da Recuperanda, cujos dados são: banco
273, agência 1040, conta corrente 7501-9 , razão social Viação Itapemirim S/A Em Recuperação Judicial e CNPJ
sob nº 271759750001-07, no prazo de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha
realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas condicionais será levado para apreciação
do MM. Juízo. Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 10% (dez por cento) de
multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da comissão da leiloeira.
COMISSÃO: A comissão devida a leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comissão
esta não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento
CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, e deduzidas
as despesas incorridas.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11)
3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Praça Dom José
Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP.
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Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMINISTRADOR JUDICIAL, RECUPERANDA E DEMAIS
INTERESSADOS, INTIMADOS, do leilão judicial. Não constam nos autos recursos ou causas pendentes de
julgamento. Por devidos efeitos legais, é expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial
do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei.

DR. JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
Juiz de Direito
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