
 

 

02ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 

PAULO/SP 

 

 

Falência de TECNOPRESS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 

Processo n° 1029932-51.2016.8.26.0100 

 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA dos bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados na lide e de 

intimação de TECNOPRESS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ/MF nº 57.825.036/0001-21), representada por 

seu Administrador Judicial F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, dos credores, bem 

como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

O MM. Juiz de Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 02ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da 

Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento 

e interessar possa, que nos do Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2009, por este Juízo, que foi designada 

a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DO LEILÃO 

O leilão será realizado em duas praças: A 1ª praça terá início em 11 de março de 2019, às 13h00min e se encerrará em 

14 de março de 2019, às 13h00min. A 2ª praça terá início em 14 de março de 2019, às 13h00min e se encerrará em 04 

de abril de 2019, às 13h00min. O valor mínimo para venda em primeira praça corresponderá a 100% (cem por cento) do 

valor da avaliação. O valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

da avaliação. 

 

DO CONDUTOR DAS PRAÇAS 

A praça será conduzida pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva (“Leiloeiro”), inscrito na Junta Comercial de São 

Paulo sob o nº. 602 e pela Gestora Judicial LUT – Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. (“Gestora LUT”), através de 

seu portal na rede mundial de computadores. 

 

LOCAL DO LEILÃO 

O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal www.lut.com.br. 

http://www.lut.com.br/


 

 

 

DO PAGAMENTO 

O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, guia de depósito judicial em favor do Juízo 

responsável, no valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 horas, após o 

encerramento da praça. 

 

Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, boleto bancário em favor do 

Leiloeiro/Gestora, a título de comissão, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, devendo 

efetuar o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça. 

Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como 

será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme 

Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

Após a realização do depósito judicial e do pagamento do boleto, o arrematante deverá encaminhar os respectivos 

comprovantes, para o e-mail (contato@lut.com.br), a fim de que os mesmos sejam juntados ao Auto de Arrematação. 

 

Caso o arrematante não realize os pagamentos acima, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), ficará sujeito ao pagamento 

de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do seu lance, bem como, o licitante com o lance imediatamente 

anterior será intimado a realizar o pagamento do preço ofertado, sendo o seu lance considerado vencedor e incorrendo 

pelo preço em todas as condições e ônus de vencedor, inclusive multa de 20% (vinte por cento), desta mesma forma, 

incorrerão todos os demais licitantes sucessivamente, caso o lance imediatamente anterior ao seu não seja honrado. 

 

 

DA DESCRIÇÃO DOS BENS 

 

Lote 01 – Televisor com vídeo cassete embutido marca aiwa. Toca cd player marca pionner modelo dv-414. Valor da 

Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 02 – Impressora marca hp modelo laser jet 1020. Valor da Avaliação: R$ 80,00 (oitenta reais), em novembro de 

2018. 

Lote 03 – 05 aparelhos de telefone sem fio marca Intelbrás e 01 aparelho de telefone marca Panasonic. Valor da 

Avaliação: R$ 120,00 (cento e vinte reais), em novembro de 2018. 

mailto:contato@lut.com.br


 

 

Lote 04 – Mesa de madeira tipo aparador medindo 1200x400mm. Valor da Avaliação: R$ 50,00 (cinquenta reais), em 

outubro de 2018. 

Lote 05 – Armário baixo de madeira na cor gelo com 04 portas medindo 1200x490mm. Valor da Avaliação: R$ 120,00 

(cento e vinte reais), em novembro de 2018. 

Lote 06 – Armário baixo de madeira na cor gelo com 04 portas medindo 1200x490mm. Valor da Avaliação: R$ 120,00 

(cento e vinte reais), em novembro de 2018. 

Lote 07 – Armário baixo de madeira na cor gelo com 04 portas medindo 1200x490mm. Valor da Avaliação: R$ 120,00 

(cento e vinte reais), em novembro de 2018. 

Lote 08 – 02 armários baixos de madeira na cor gelo com 02 portas medindo 800x490mm. Valor da Avaliação: R$ 

120,00 (cento e vinte reais), em novembro de 2018. 

Lote 09 – Armário alto de madeira na cor cinza com 02 portas e estantes medindo 1580x800x500mm. Valor da 

Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 10 – Mesa de escritório tipo L com 03 gavetas na cor gelo medindo 2100x1500mm. Valor da Avaliação: R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 11 – 02 mesas de escritório tipo L com mesa auxiliar com 03 gavetas cada na cor gelo e 01 mesa auxiliar. Valor da 

Avaliação: R$ 300,00 

Lote 12 – Mesa de escritório tipo L com 03 gavetas na cor gelo medindo 2100x1500mm. Valor da Avaliação: R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 13 – Mesa retangular para reunião na cor gelo medindo 2000x1000mm. Valor da Avaliação: R$ 180,00 (cento e 

oitenta reais), em novembro e 2018. 

Lote 14 – Arquivo de aço na cor preta com 03 gavetas e porta documentos. Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais), 

em novembro de 2018. 

Lote 15 – 02 quadros de aviso sendo 01 magnético. Valor da Avaliação: R$ 120,00 (cento e vinte reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 16 – Periféricos diversos para escritório e cozinha. Valor da Avaliação: R$ 80,00 (oitenta reais), em novembro de 

2048. 

Lote 17 – 02 poltronas giratórias na cor preta. Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais), em novembro de 2018. 

Lote 18 – 03 poltronas giratórias na cor preta com cinza tipo diretoria com encosto alto. Valor da Avaliação: R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 19 – 02 impressoras multifuncionais marca hp. Valor da Avaliação: R$ 120,00 (cento e vinte reais), em novembro 

de 2018. 



 

 

Lote 20 – Conjunto de cpu, monitor de lcd marca lg w2053tq, teclado e mouse. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento 

de cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 21 – Conjunto de cpu, monitor de lcd positivo, teclado e mouse. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 22 – Conjunto de cpu, monitor de lcd marca lg w2053tq, teclado e mouse. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 23 – Note book marca hp Windows vista - intel centrino modelo pavilion dv 6000. Valor da Avaliação: R$ 300,00 

(trezentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 24 – Copiadora marca xerox modelo workcentre m118. Valor da Avaliação: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 25 – Desbobinador de duplo mandril sem motor marca tecnopress para bobinas de aço capacidade 2000kg. Valor 

da Avaliação: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 26 – Desbobinador de duplo mandril com motores elétricos e rolopressor pneumático marca tecnopress capacidade 

200kg por mandril. Valor da Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 27 – Desbobinador de duplo mandril com motores elétricos e rolopressor pneumático marca tecnopress capacidade 

200kg por mandril. Valor da Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 28 – Desbobinador de duplo mandril com motores elétricos e rolopressor pneumático marca tecnopress capacidade 

200kg por mandril. Valor da Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 29 – Desbobinador de duplo mandril com motores elétricos e rolopressor pneumático marca tecnopress capacidade 

200kg por mandril. Valor da Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 30 – Desbobinador de duplo mandril com motores elétricos e rolopressor pneumático marca tecnopress capacidade 

200kg por mandril. Valor da Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 31 – Desbobinador marca rollmatic com 01 mandril capacidade 200kg. Valor da Avaliação: R$ 400,00 

(quatrocentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 32 – Torno mecânico sinitron com 1500mm de barramento com controle de medidas. Valor da Avaliação: R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 33 – Alimentador pneumático para prensas 300mm de largura marca gpa. Valor da Avaliação: R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 34 – Desbobinador de duplo mandril com motores elétricos e rolopressor pneumático marca tecnopress capacidade 

200kg por mandril. Valor da Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 35 – Endireitador de chapas até 350mm marca tecnopress. Valor da Avaliação: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais), em novembro de 2018. 



 

 

Lote 36 – Endireitador de chapas motorizado até 500mm por caixa de cardã marca tecnopress. Valor da Avaliação: R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 37 – Endireitador de chapas motorizado até 500mm por caixa de cardã marca tecnopress. Valor da Avaliação: R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 38 – Endireitador de chapas motorizado até 500mm por caixa de cardã marca tecnopress. Valor da Avaliação: R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 39 – Endireitador de chapas desmontado com 02 cabeçotes. Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos e 

cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 40 – Máquina de solda marca solmig capacidade 320A com 01 cilindro de gás. Valor da Avaliação: R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 41 – Mesa de desempeno mitutoyo de granito com base de ferro medindo 1000x760mm. Valor da Avaliação: R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 42 – Pórtico móvel com talha elétrica marca climber capacidade 300kg. Valor da Avaliação: R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 43 – Serra de disco para alumínio e outros marca dewalt tipo meia esquadria. Valor da Avaliação: R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 44 – Serra de fita incompleta marca acerbi. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 45 – Guincho hidráulico tipo girafa marca bovenau capacidade 2000kg. Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 46 – Mandril expansivo hidráulico para desbobinadores capacidade 2000kg. Valor da Avaliação: R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 47 – Paleteira tipo empilhadeira hidráulica com sistema de levante capacidade 1000kg. Valor da Avaliação: R$ 

700,00 (setecentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 48 – Paleteira hidráulica capacidade até 2000kg. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 49 – Paleteira hidráulica capacidade até 2000kg. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 50 – Balança de plataforma marca toledo com marcador digital capacidade 500kg. Valor da Avaliação: R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 51 – Endireitador desmontado. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 52 – Plataforma de levante hidráulico. Valor da Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais), em novembro de 2018. 



 

 

Lote 53 – Grades e estruturas para proteções de máquinas e outros sem uso. Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 54 – Mangueiras hidráulicas diversas. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 55 – 13 extintores de incêndios diversos. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 56 – Peças e acessórios para tornos e outros. Valor da Avaliação: R$ 800,00 (oitocentos reais), em novembro de 

2018. 

Lote 57 – Sucata de cabos elétricos em diversas bitolas. Valor da Avaliação: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 58 – Ferramentas manuais usadas diversas. Valor da Avaliação: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 59 – Caçamba móvel para cavacos marca fermoltec. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 60 – Caçamba móvel para cavacos marca fermoltec. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 61 – 03 carrinhos para transporte. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 62 – Bancada industrial com esmeril e armário embutido de 04 portas medindo 3000x700mm. Valor da Avaliação: 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 63 – Correntes industriais diversas. Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais), em novembro de 2018. 

Lote 64 – Parafusos, porcas, arruelas, molas e outros em diversos tipos e medidas. Valor da Avaliação: R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 65 – Caixas plásticas organizadoras tipo marfinite em diversos tamanhos. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 66 – Prateleira industrial de aço. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 67 – 16 moto redutores e motores elétricos. Valor da Avaliação: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 68 – 04 bancadas móveis de ferramentaria e 06 cavaletes de aço. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais), 

em novembro de 2018. 

Lote 69 – Mangueiras pneumáticas diversas. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em novembro 

de 2018. 



 

 

Lote 70 – Tarugos, cantoneiras, vigas e outros com prateleira tipo porta tarugos. Valor da Avaliação: R$ 500,00 

(quinhentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 71 – 02 armários de aço com 02 portas, 03 prateleiras de aço tipo industrial e 01 prateleira de aço pequena. Valor 

da Avaliação: R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 72 – Pistões e peças diversas pneumáticas e hidráulicas. Valor da Avaliação: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 73 – Bancada industrial com esmeril de rebolo duplo e morsa medindo 2500x1100mm. Valor da Avaliação: R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 74 – 03 painéis elétricos adaptados para armários. Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 75 – Furadeira elétrica de mão, 01 retífica elétrica de mão e 04 ferramentas pneumáticas diversas. Valor da 

Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 76 – Alimentador pneumático para prensa marca herrblits modelo S1. Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 77 – Alimentador pneumático para prensa marca herrblits. Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 78 – 02 alimentadores pneumáticos para prensas, marca herrblits modelos P1E e S3. Valor da Avaliação: R$ 

1.000,00 (um mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 79 – Bancada de aço tipo dispositivo de teste medindo 1000x610mm. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 80 – 03 painéis elétricos diversos sem componentes. Valor da Avaliação: R$ 80,00 (oitenta reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 81 – Ferramentas diversas de corte sendo brocas, machos, pastilhas de videa e outros. Valor da Avaliação: R$  

500,00 (quinhentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 82 – Torquimetro de estalo tramontina capacidade 65 - 450N.m 3/4". Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 83 – 02 paquímetros analógicos 6000/1000mm. Valor da Avaliação: R$ 400,00 (quatrocentos reais), em novembro 

de 2018. 

Lote 84 – 51 peças de instrumentos de medição diversos sendo paquímetros, micrometros, relógios comparadores, nível 

a laser e outros. Valor da Avaliação: R$ 800,00 (oitocentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 85 – Geladeira marca cônsul funcionando, 01 micro-ondas Brastemp, 01 aparelho de som Sony, 01 bebedouro ibbl, 

01 liquidificador Arno, 01 arquivo de aço com 03 gavetas, 04 armários de aço tipo roupeiros, 01 mesa redonda, 01 tv, 05 



 

 

cadeiras giratórias, 04 cadeiras fixas na cor vermelha. Valor da Avaliação: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 86 – Conexões diversas pneumáticas e outras com caixas plásticas organizadoras. Valor da Avaliação: R$ 500,00 

(quinhentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 87 – Peças elétricas diversas com caixas organizadoras. Valor da Avaliação: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 88 – Correias industriais diversas. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 89 – Rolamentos em diversos tipos, marcas e medidas, mancais e outros. Valor da Avaliação: R$ 1.800,00 (um 

mil e oitocentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 90 – Engrenagens e polias diversas. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 91 – Sucata ferrosa mista. Compra pelo lote sem direito a pesagem. Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em novembro de 2018. 

Lote 92 – 05 escadas diversas. Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais), em novembro de 2018. 

Lote 93 – 07 lonas plásticas. Valor da Avaliação: R$ 50,00 (cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 94 – Compressor de ar sem identificação. Valor da Avaliação: R$ 400,00 (quatrocentos reais), em novembro de 

2018. 

Lote 95 – Sucata de informática. Valor da Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais), em novembro de 2018. 

Lote 96 – Sucata de aparelhos celulares. Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais), em novembro de 2018. 

Lote 97 – 12 painéis elétricos sem componentes. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em 

novembro de 2018. 

Lote 98 – Monitor tipo indicador e célula de carga marca imco para prensas. Valor da Avaliação: R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais), em novembro de 2018. 

Lote 99 – Torno mecânico marca romi modelo tormax 30, número 002-090722193. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), em novembro de 2018. 

Lote 100 – Torno cnc marca romi modelo 35-d número 016-010135458. Valor da Avaliação: R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), em novembro de 2018. 

 

Local de depósito dos bens móveis: Rua Guaipá, 51, Conjunto 310, Edifício Rossi Villa Office, Vila Leopoldina, São 

Paulo/SP, CEP: 05089-001 e Rua Botocudos, 85, Vila Anastácio, São Paulo/SP, CEP: 05093-030. 

 

OBS: 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 as alienações judiciais eletrônicas.  



 

 

 

Haja vista a natureza falimentar da ação, toda matéria discutida em processos com penhoras antecedentes serão de 

competência do juízo falimentar, ou seja, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da Massa Falida. 

 

Cumpre informar que até a publicação deste edital não há decisão judicial suspendendo ou impossibilitando a venda do 

bem contido neste leilão. 

 

Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital, regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não 

sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

 

 

São Paulo, 30 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________                                                                                                   

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Paulo Furtado de Oliveira Filho  

Juiz de Direito 

 


