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2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP 

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

intimação da MASSA FALIDA DE BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A (CNPJ/MF nº 

61.226.890/0001-49) por sua Administradora Judicial AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., dos 

CREDORES, dos interessados PREFEITURA MUNICIPAL DE MACÁE (CNPJ/MF nº 29.115.474/0001-60) e a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO (CNPJ/MF 41.611.716/0001-02), bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
O MM. Juiz de Direito Marcelo Barbosa Sacramone, da 2ª 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, por este Juízo, processam-se os autos da Falência de BASE ENGENHARIA E 

SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A (CNPJ/MF nº 61.226.890/0001-49) E OUTRAS, processo nº 1037133-

31.2015.8.26.0100, que nos termos do Art. 142, I e § 3º-A, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, e do Provimento 

CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2009, foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 
DO LEILÃO 
 
O leilão será conduzido em três praças.  

 

A 1ª praça terá início em 14 de maio de 2021 às 13h00min e se encerrará em 04 de junho as 13h00min, onde o bem 

será levado à praça por valor igual ou superior a 100% (cem por cento) do valor da avaliação atualizado até a presente 

data pela Tabela Prática do TJSP. 

 

 A 2ª praça terá início em 04 de junho de 2021 às 13h00min e se encerrará em 25 de junho de 2021 às 13h00min, onde 

o bem será levado à praça por valor igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. 

 

A 3ª Praça terá início em 25 de junho de 2021 às 13h00min e se encerrará em 16 de julho de 2021 às 13h00, a 

arrematação se dará pelo maior lance ofertado, ficando esse condicionado a aprovação do Juízo. 

 

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”), por meio 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. 

 
DO PAGAMENTO 
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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. 

 

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 sejam juntados ao Auto de Arrematação.  

 

DA DESCRIÇÃO DOS BENS 
 
Lote 1 – Uma área de terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de 

Macaé, 2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as seguintes 

dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 50,00m de fundos, com a área 

remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de 

extensão por um lado, com a área designada por lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área 

designada por lote nº 04. Matrícula nº 2986 no 3º CRI de Macaé. Contribuinte: 02.2.152.0501.001-21. Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.2 averbação de construção de um prédio comercial composto de salas para escritório, num 

total de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, cujo imóvel encontra-se cadastrado 

junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Consta na Av. 4 averbação de edificação do 2º 

(segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área construída. Consta na Av.8 a indisponibilidade do 

imóvel constante da matrícula, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229- 90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 

Paulo). Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de 

Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 1.805.840,63 (Um milhão, oitocentos e cinco mil, oitocentos e 

quarenta reais e sessenta e três centavos), atualizados até março de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. 

 
Lote 2 – Terreno formado pela unificação dos lotes 4, 4B e 5A, que de acordo com planta de remembramento aprovado 

pela PMM em 21.02.90, requerimento nº 8908/89, passa a medir e confrontar-se da seguinte maneira: 75,00m de frente 

com a rua Acadêmico Paulo Sergio C. Vasconcelos; 75,00m de fundos, com Arley A. Carvalho Imobiliária; 100,00m de 

um lado com o lote 3A; e, 100m de outro lado, com o lote 5B, perfazendo a área total de 7.500,00m². Matrícula nº 

14.705 no 2º CRI de Macaé. Contribuinte: 01.6.044.0340.002.40. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. 

Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 

3.679.983,75 (Três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), atualizados até março de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Observação: Consta na Av. 2 averbação de 

construção de um prédio comercial administrativo, situado a rua Acadêmico P. Sergio C. Vasconcelos nº 704 na Granja 

dos Cavaleiros neste 1º distrito de Macaé, com a área construída de 156,00m², estando a mesma Cadastrada sob o nº 

01.6.044.0340.002.402. Consta na Av.4 averbação de construção de um galpão, situado a rua Acadêmico Paulo Sergio 

C. Vasconcelos nº 704 na Granja dos Cavaleiros neste 1º distº de Macaé, com a área construída de 600,00m², estando 

o mesmo cadastrado sob o nº 01.6.044.0340.001-393. 
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Lote 3 – Metade das terras São Benedito ao norte, limita-se Teotonia Cantanhede, outeiro do Macaco Duro e José 

Sodré; ao sul, limita-se com Juscelino Correia e Agromasa; a leste limita-se com o Povoado Quindiua e Gregório 

Gusmão; oeste, com Joaquim Rodrigues. Matrícula nº 179 no 1º CRI de Bequimão/Ma. Contribuinte: INCRA 

1020590,024962. Matrícula Atualizada: Consta na Av.2a indisponibilidade emitida pela 2º Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, extraída nos autos do processo nº 1048301-25.2018.8.26.0100. 

Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de 

Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 268.225,28 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e 

cinco reais e vinte e oito centavos), atualizados até março de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do 

Bem: Rodovia MA - 211, km 12 - Fazenda Canjiqueira - Zona Rural - Bequimão - MA.  

 
Lote 4 – Fazenda Canjiqueira, situado neste município de Bequimão - MA, com área de 1.345,8303ha. Código do 

Sistema Nacional de Cadastro rural 102059256331-7. Matrícula nº 449 no 1º CRI de Bequimão/Ma. Contribuinte: 

102059256331-7. Matrícula Atualizada: Consta na Av.2a indisponibilidade emitida pela 2º Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, extraída nos autos do processo nº 1048301-25.2018.8.26.0100 

Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de 

Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 1.939.390,25 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, 

trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), atualizados até março de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. 

Localização do Bem: Rodovia MA - 211, km 12 - Fazenda Canjiqueira - Zona Rural - Bequimão - MA. Observação: 

Consta na Av.2 a indisponibilidade emitida pela 2º Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 

Paulo, extraída nos autos do processo nº 1048301-25.2018.8.26.0100. 

 

Lote 5 – Imóvel: Fazenda Paraíso “A”, no município de Bequimão (MA), com área de 216.5327 ha. Código do Sistema 

Nacional de cadastro rural nº 102059253623-6. Característicos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 

D61M0568, de coordenadas N 9727096.580m e E 520118.807m, deste, segue confrontando-se com a Fazenda 

Bebedouro de Manoel Moraes Filho com os seguintes limites e distâncias. 123’42’48 e 2332.330 – Até o vértice 

A61M0571, de coordenadas N 9725802.050m e E  522058.898m; deste, segue confrontando-se com a fazenda 

Campos Elísios de Amâncio Guilherme Viegas, com os  seguintes limites e distâncias: 79’16’10’ e 1119.819m até o 

vértice D61M0560, de coordenadas N 9726010.548m e E  523159.136m deste, segue confrontando-se com a MA 211, 

com os seguintes limites e distâncias: 176’35’28’ e 312.921m  até o vértice D61M0563, de coordenadas N 

9725585.443m e E 5231331.790m; deste, segue confrontando com a MA 106,  com os seguintes limites e distâncias: 

262’04’21 e 90.293m até o vértice DGIP0153, de coordenadas N 9725572.990m e E  523042.360m; 275’05’24’ e 

3700.011m até o vértice DG1M0557 de coordenadas N 9725901.252m e E 523042.360M; 275º  0524’’ e 3700.011M até 

o vértice D61M0563, de coordenada N 9725’572.990M e E 523042.360M; 275’º05’24’’ e  3700.011M até o vértice 

D61M0557, de coordenadas N 9725901.252M e E 519356.939M; deste, segue confrontando com a  fazenda Paraiso 

lua nova, com os seguintes limites e distâncias: 32º4614’’ e 1127.350M até o vértice D61M  567,cooedenada N 

9726840.180M e E 519967,145M; 313033’’ e 290.186M até o vértice DGIM0568, ponto inicial da  descrição desse 

primeiro perímetro. Toda as coordenadas aqui descritas esta georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, a 

partir da base imperatriz – MA pertencendo a RBMC – IBDE, de coordenadas N 9392398.833M N e 223300.719M e 

encontra-se representadas no sistema UTM reservado ao meridiano central N 45 00’0000’’ WGR, tenho como data os 

singas 2000. Todas os limites e distâncias aria e perímetro foram anulados no plano de projeção UTM. Matrícula nº 

606 no 1º CRI de Bequimão/MA. Matrícula Atualizada: Consta na Av.02 a indisponibilidade da matrícula emitida pela 

2º Vara existem inconsistências relacionadas às coordenadas dos imóveis nas matrículas, de modo que os 

interessados tenham plena ciência da necessidade de retificação dos registros após a arrematação, os quais correrão 
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às suas expensas. de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, extraída nos autos do processo 

nº 1048301-25.2018.8.26.0100. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não 

localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 275.951,94 (duzentos e setenta e cinco 

mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), atualizados até março de 2021, pela Tabela 

Prática do TJSP. Localização do Bem: Fazenda Paraíso "A" do Itapetininga - Bequimão - MA. Observação: Os 

interessados estão cientes da existência de inconsistências relacionadas às coordenadas do imóvel na matrícula, 

sendo necessária a retificação dos registros após a arrematação, que correrão às suas próprias expensas. 

 

Lote 6 – Imóvel: Fazenda Paraíso “B”, no município de Bequimão (MA), com área de 30.964. ha. Código do Sistema 

Nacional de cadastro rural nº 102059253623-6. Característicos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice m572, 

de coordenadas N 9726169.940m e  E 523846.2020M, deste, segue confrontando-se com a Fazenda Boa Esperança 

de José Maria Pereira Lobato com os  seguintes limites e distâncias. 176’10’36’’ e 469.404 – Até o vértice M558, de 

coordenadas N 9725701.580m e E  523877.5020m; deste, segue confrontando-se com a fazenda Jesus de Maria de 

Jesus Nogueira Ferreira, com os seguintes  limites e distâncias: 263º33’24 e 371.992m até o vértice p003, de 

coordenadas N 9725659.8360m e E 523507.860m e E  523507.8600m;25935’06’’ e 285.745m o vértice m564, de 

coordenadas n 9725608.1800h,e E 523226.8230m segue  confrontando-se com estrada que dá acesso ao município de 

Bequimão com os seguintes limites e distâncias: 357’33’57 e  403.735m até o vértice m561, de coordenadas N 

9726106.8540m e E 52309.6760m; 4’19’07’’e 403.735m até o vértice  m561, de coordenadas N 9726106.8540m e E 

523209.6760M; 4’19’07’’ e 95’574m até o vértice M562, de coordenada N  97261068540M e E 523216.873M; deste, 

segue confrontando com a fazenda Campos Elizios de Amâncio Guilherme  Viegas, com os seguintes limites e 

distâncias: 84’16’32’’ e 632.483M até o vértice m572, ponto inicial da descrição deste  perímetro. Toda as coordenadas 

aqui descritas esta georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, a partir da base imperatriz – MA pertencendo a 

RBMC – IBDE, de coordenadas N 9392398.8330M N e 223300.719M e encontra-se representadas no sistema UTM 

reservados ao meridiano central N 45 00’00.00’’ WGR, tenho como data os singas 2000.  Todas os limites e distâncias 

área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Matrícula nº 607 no 1º CRI de Bequimão/MA. Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.02 a indisponibilidade da matrícula emitida pela 2º Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais da Comarca de São Paulo, extraída nos autos do processo nº 1048301-25.2018.8.26.0100. Débitos de IPTU 

em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não 

localizado. Valor da Avaliação: R$ 47.463,73 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e 

três centavos), atualizados até março de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: Fazenda Paraíso 

"B" do Itapetininga - Bequimão - MA. Observação: Os interessados estão cientes da existência de inconsistências 

relacionadas às coordenadas do imóvel na matrícula, sendo necessária a retificação dos registros após a arrematação, 

que correrão às suas próprias expensas. 

 

Lote 7 – Fazenda Paraíso “C”, no município de Bequimão (MA), com área de 1522.9878.HA. Código do Sistema 

Nacional de cadastro rural nº 102059253623-6. Características: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 

DG1m0556, de coordenadas N  9725862.125m e E 519330.712, deste, segue confrontando-se a MA 106, com os 

seguintes limites e distâncias. 94’57’43 e  3719,960m – Até o vértice DG1p0154, de coordenadas N 9725540.373m e E 

523036.731;84’38’57’’ e E 200.502m até  vértice DG1m0565 de, coordenadas N 9725559.071m e E 523236.359m 

deste segue confrontando-se com Fazenda de Jesus  de Maria de Jesus Nogueira Ferreira os seguintes limites e 

distâncias: 192’15’29’’ e 537.639m até o vértice DG10573, de  coordenadas N 9725’033.689m e E 523122.211m; 

confrontando com o sitio terres de José de Orlando de Jesus Castro com  os seguintes limites e distâncias: 191’59’19 e 

601.644M até o vértice DG1m0574, de coordenadas N 9724445.168m e E  522997.239m deste segue confortando com 
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o sitio com as terras de Macajubal de José Pereira Lobato, com os seguintes  limites e distâncias: 1’89’45’36’’ e 

3399.554m até o vértice DG1M575, de coordenada N 9721094m e E 522420.947m;  deste segue confortando com os 

centros de colunas da Associação dos Agricultores centro das Colunas e Igarapé Açu, como  os seguintes limites e 

distâncias 300’41’46’’ e 5187.696m, até o vértice DGim0566 de coordenadas N 9723743,060m e  060m e de 

coordenadas N 9723743.060m e E 517960.118m; deste, segui confortando coma fazenda Santo Antônio de  Eurico 

Diniz, com os seguintes limastes e distâncias: 33’0257’’ e 1667.450 até o vértice DG1m0570 de coordenadas N  

9725’140.722m e E 5188669.476m; deste, segue confortando coma fazenda Paraíso Luiza Nova de Sebastião Costa, 

com os  seguintes limites e distâncias:32’35’36’’ e 856.248m até o vértice DG1m0556 ponto inicial neste da descrição 

deste  perímetro. Todas as coordenadas aqui escritas estão georreferenciado ao sistema brasileiro, a partir da base 

Imperatriz (MA), pertencente a IBGE, de coordenadas N 9392398.833m e E 223300.719m, e encontra-se 

representados no sistema da UTM referenciadas ao meridiano central Nº 45’00’000000’’ WGY, tendo como datum 05; 

RGAS2000, todos os limites e distâncias até o perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Matrícula nº 608 

no 1º CRI de Bequimão/MA. Contribuinte: 608. Matrícula Atualizada: Consta na Av.02 a indisponibilidade da 

matrícula emitida pela 2º Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, extraída nos autos do 

processo nº 1048301-25.2018.8.26.0100. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida 

Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 1.841.151,25 (um milhão, 

oitocentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), atualizados até março de 2021, 

pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: Fazenda Paraíso "C" do Itapetininga - Bequimão - MA. 

Observação: Os interessados estão cientes da existência de inconsistências relacionadas às coordenadas do imóvel 

na matrícula, sendo necessária a retificação dos registros após a arrematação, que correrão às suas próprias 

expensas. 

 
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, presenciais 

ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não 

poderá pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De 

igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 

transferência dos bens móveis arrematados. 

 

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

 

 

 

 

Eu, _____________________________________ 

escrivã (o) subscrevi. 
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_________________________________ 

Marcelo Barbosa Sacramone 

Juiz de Direito 

 

 

 

 


