
9ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP 
 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados GRANEISA EQUIPAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.056.462/0001-07, ALVARO MINIOLI (depositário), inscrito no 
CPF/MF sob nº 496.805.368-15, ALDA MARIA BUENO MINIOLI, inscrita no CPF/MF sob nº 
673.139.498-04, CARLOS EDUARDO PALANDI ALBANO, inscrito no CPF/MF sob nº 
667.873.278-20 e VILMA BUAINAIN ALBANO, inscrita no CPF/MF sob nº  803.215.698-49. O 
Dr. Marcelo Tsuno, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de GRANEISA 
EQUIPAMENTOS LTDA e Outros - Processo nº 1026212-53.2014.8.26.0001– Controle nº 
1682/2014, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens serão vendidos no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a 
descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os 
bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, 
sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do 
executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/08/2020 às 10:00h e se encerrará dia 
20/08/2020 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 20/08/2020 às 10:01h e se encerrará no dia 
14/09/2020 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do 
valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda dos bens corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre os bens correrão por 
conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme o artigo 
130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Correrão por conta do arrematante as 
despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial 
dos bens arrematados DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
dos bens arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento 
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre 
a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se 
deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação dos bens. A comissão devida à Mega Leilões gestor 
judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à 
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vontade do arrematante. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se 
realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: 
LOTE 01: CAIXA Nº 01: 1 Botoeira de parada de emergência em alumínio. Valor: R$ 90,00; 1 
Botoeira liga/desliga + chave seletora de 3 posições. Valor: R$ 140,00; 2 Botoeiras de parada de 
emergência a prova de explosão (Nut Stell). Valor: R$ 540,00; 1 Chave capacitiva de nível 
CLS200(DIGITROL). Valor: R$ 320,00; 4 Botoeiras de parada de emergência em polipropileno. 
Valor: R$ 240,00; 2 Botoeiras liga/desliga em polipropileno. Valor: R$ 120,00; 3 chaves de 
velocidade composto de sensor + módulo eletrons (Pepperl + Fuchs). Valor: R$ 1.890,00; 5 
Sensores indutivos (Sense) modelo PS5-18GI50-N5. Valor: R$ 4.050,00; 2 Sensores de 
temperatura por sinal infra vermelho (Raytek). Valor: R$ 8.318,00. Valor da Avaliação do Lote nº 
01: R$ 15.708,00 (Quinze mil e setecentos e oito reais), para Dezembro de 2019. LOTE 02: 
CAIXA Nº 02: 18 Sensores indutivos (Tecnotron) mod. IB10M-30SA-WA-JL. Valor: R$ 2.982,60; 1 
Sensor Indutivo (Sense) modelo PS10.30 GI50-WA. Valor: R$ 283,58; 13 Sensores Indutivos 
(Sense) modelo PS15.30 GI70 UZA6. Valor: R$ 6.091,41; 2 Sensores Indutivos (Sense) modelo 
PS15.30 GI50-WF. Valor: R$ 567,12; 1 Sensor (Sense) modelo PS10.30 GI70-WA. Valor: R$ 
325,76; 1 Manômetro “Parker” 0-14 bar conexão traseira. Valor: R$ 120,00. Valor da Avaliação 
do Lote nº 02: R$ 10.370,47 (Dez mil, trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), 
para Dezembro de 2019. LOTE 03: CAIXA Nº 03: 2 Chaves de desalinhamento (Elmec) modelo 
FL-412. Valor: R$ 1.374,00; 1 Chave de emergencia (Elmec) modelo FL-512. Valor: R$ 675,00; 1 
Chave de desalinhamento (Elmec) modelo FL-312. Valor: R$ 560,00; 31 Prensas cabo M25 X 1,5 
PVC preto. Valor: R$ 458,80; 20 Prensas cabo1/2” BSP PVC cinza claro. Valor: R$ 220,00; 2 
Prensas cabo 1/2” em alumínio. Valor: R$ 26,00; 3 Prensas cabo 3/4” em alumíínio. Valor: R$ 
46,50; 4 Sinaleiros com lâmpada para chave de emerg. Rockwell cod. 440A-A19005. Valor: R$ 
148,00; 1 Termoresistência marca Contemp tipo PT-100. Valor: R$ 119,00; 1 Mangueira Enerpac 
H9202 (0,6 M). Valor: R$ 473,00; 1 Mangueira Enerpac H9203 (0,9 M). Valor: R$ 633,60; 1 
Mangueira enerpac H9202 (3,0 M). Valor: R$ 1.103,30. Valor da Avaliação do Lote nº 03: R$ 
5.837,20 (Cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), para Dezembro de 
2019. LOTE 04: CAIXA Nº 04: 1 Buzina R. Stahl “EX” modelo 8491/21-115. Valor: R$ 3.172,46; 3 
Seirene R. Stahl modelo 5491/25-024 IP65. Valor: R$ 9.517,38; 1 Boteira de comando fabricada 
em liga de alumínio cooper-free, a prova de TGVP, IP-66, montada e completa com um botão 
pulsador com contato, na cor verde e plaqueta com dizer “liga frente”, um botão pulsador com 
contato na cor verde e plaqueta com dizer “liga traz” e um botão tipo cogumelo (com retenção) 
com contatos NF+NF, cor vermelha, uma entrada 1/2” BSP (face inferior). Valor: R$ 420,00; 19 
Prensas cabo macco mevap A2-TGVP-298 aluminio 1/2’ NPT. Valor: R$ R$ 247,00; 6 Prensas 
cabo macco mevap A2-TGVP-298 aluminio 3/4’ NPT. Valor: R$ 93,00. Valor da Avaliação do 
Lote nº 04: R$ 13.449,84 (Treze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro 
centavos), para Dezembro de 2019. LOTE 05: CAIXA Nº 05: 37 Sensores indutivos (Sense) 
modelo PS15-30GI50-N5-V1+binder CF-V1R/2PU. Valor da Avaliação do lote nº 05: R$ 
7.337,10 (Sete mil, trezentos e trinta e sete reais e dez centavos), para Dezembro de 2019. 
LOTE 06- GRANEL: 6 Molas espirais aço Sae 5160 12,5x85,7127 MM-origem: ME120003-
111.036 POS,32. Valor: R$ 6.574,18; 1 Eixo Cardan dia. 180 MM LZ-463 mm. Valor: R$ 910,14; 
56 Molas borracha para alimentador Vibrat. FMC RF 120 B. Valor: R$ 194.880,00. Valor da 
Avaliação do Lote nº 06: R$ 202.364,32 (Duzentos e dois mil, trezentos e sessenta e quatro 
reais e trinta e dois centavos) para Dezembro de 2019. LOTE 07: RESULT: 6 CX. P/ROL 
SHSBM 18 BC ASR. Valor: R$ 8.713,29; 6 CX. P/ROL SHSBM 18 LC ASR. Valor: R$ 8.713,29; 
14 CX. P/ROL SHSBM 22 BP ASR. Valor: R$ 37.180,10; 4 CX . P/ROL SHSBM 22 BC ASR. 
Valor: R$ 8.419,13; 12 CX. P/ROL SHSBM 22 LP ASR. Valor R$: 31.868,66; 12 CX. P/ROL 
SHSBM 22 BC ASR. Valor: R$ 25.257,39. Valor da Avaliação do Lote 07: R$ 120.151,86 
(Cento e vinte mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) para Dezembro 
de 2019. Os bens encontram-se na Av. Embaixador Macedo Soares, 977, Parque Residencial da 

http://www.megaleiloes.com.br/


Lapa, Godstorage - Box LA5121, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário ALVARO MINIOLI. 
Débito desta ação no valor de R$ 2.045.558,83 (Abril/2018). 
 
Santana, 14 de Maio de 2020. 
 
 
Eu, _____________________, diretora/diretor, conferi. 
 
 

____________________________________ 
Dr. Marcelo Tsuno 

Juiz de Direito 


