
   
 

 

 
 

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO 
CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL DE VENDA Nº 01/2021  

   
 
Nova Smar S.A, Sociedade Anônima Fechada, inscrita no CNPJ sob n° 
29.321.094/0001-82, estabelecida a Rua Guilherme Volpe n° 1422, Jardim 
Sumaré em Sertãozinho/SP, comunica aos interessados que realizará 
LEILÃO ONLINE com início no dia 23 de setembro de 2021 e 
encerramento  dia 29 de outubro de 2021, as 13 horas, através do portal 
de leilões eletrônicos www.3torresleiloes.com.br, onde a gestora judicial 
levará a público pregão para venda e arrematação, os bens descritos 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
  
1. DO OBJETO 
  
Constitui objeto do presente Leilão a VENDA DE BENS DIVERSOS e/ou 
INSERVIVEIS com entrega IMEDIATA mediante pagamento. 
 
2. LEILOEIROS 
 
MARCOS ROBERTO TORRES - JUCESP n° 633, Gabriel Roberto Torres 
- JUCESP n° 1217, Luís Renato Pavani – JUCESP n° 1216, Patrícia 
Mendes Rizzo – JUCESP n° 1220. 
 
  
3. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO DO LEILÃO. 
  
3.1.   A sessão do leilão será realizada do dia 23 de setembro de 2021 
ao dia 29 de outubro de 2021, às 13 horas (horário de Brasília) através 
do portal da Empresa Gestora em Leilões 3 TORRES LEILÕES 
www.3torresleiloes.com.br e do Leiloeiro Público MARCOS ROBERTO 
TORRES. 
 
4. DA VISITAÇÃO 
  
A visitação será de 23/09/21 a 20/10/2021 – das 08h às 11h e das 13h às 
16h, Av. Antonio Waldir Martinelli, 1928 – Distrito Industrial, CEP 14175-
360, Sertãozinho/SP. 

http://www.3torresleiloes.com.br/


   
 

 

 
 
  
5. DA PARTICIPAÇÃO  
  
5.1.   Poderão participar deste Leilão os interessados, pessoa física ou 
jurídica, que estiverem previamente cadastrados, conforme condições 
descritas no portal do leiloeiro. 
  
5.1.1          Serão aceitos lances via “internet online”, conforme item 5 
deste Edital de Leilão, pelos licitantes previamente cadastrados no portal 
do leiloeiro, www.3torresleiloes.com.br até a data de encerramento. 
  
5.1.2      O cadastro dos licitantes interessados em participar do Leilão 
através da “internet on-line”, deverá ser feito no próprio portal 
www.3torresleiloes.com.br com até 48h (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação ao horário marcado para a realização do Leilão. 
  
 
6. DOS LANCES  
  
6.1    Serão aceitos lances via “internet online”, pelos licitantes 
previamente cadastrados no portal 
do leiloeiro www.3torresleiloes.com.br a partir da data de publicação do 
Edital de Leilão, até o encerramento. 
 
6.2    Os materiais e bens serão ofertados e vendidos no estado e nas 
condições em que se encontram, não sendo aceitas reclamações 
posteriores à arrematação, inclusive em relação a eventuais defeitos ou 
vícios ocultos.  
 
6.3 Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, não 
podendo o arrematante arrepender-se de seu lance, recusar o bem 
arrematado, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das 
características e condições dos bens e do Leilão. 
 
6.4 Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, 
prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 
 
 

http://www.3torresleiloes.com.br/
http://www.3torresleiloes.com.br/
http://www.3torresleiloes.com.br/


   
 

 

7. DO PREÇO MÍNIMO DE VENDA DO BEM OU PREÇO DE 
RESERVA  
 
7.1 É o valor mínimo estipulado pela EMPRESA COMITENTE para a 
venda do bem.  
 
7.2 O valor atribuído para o lance inicial exibido no portal do 
leiloeiro www.3torresleiloes.com.br (“valor inicial do leilão” ou “valor de 
abertura”) não é o preço mínimo de venda do bem (“valor reservado” ou 
“preço de reserva”). 
 
7.3 O preço de reserva não será revelado aos eventuais interessados, em 
nenhuma hipótese. 
 
8. DOS LANCES CONDICIONAIS  
 
8.1 Quando o maior lance ofertado não atingir o preço de reserva, poderão 
ser aceitos lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior 
aprovação da EMPRESA COMITENTE. 
 
8.2 Os lances condicionais serão válidos pelo prazo de até 07 (sete) dias 
úteis após a data do leilão. Aprovado o lance pela EMPRESA COMITENTE 
dentro desse prazo, o arrematante estará obrigado ao pagamento do 
preço do bem arrematado e da comissão do Leiloeiro nos 03 (três) dias 
úteis subsequentes. Caso a EMPRESA COMITENTE não aprove o valor 
ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor 
pelo proponente. 
 
9. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO  
 
Os arrematantes deverão pagar ao Leiloeiro comissão de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, em depósito, na conta por este 
indicada, conforme item 10 deste Edital. 
  
10. DO TRANSPORTE 
 
10.1    O arrematante será o único responsável por qualquer acidente 
decorrente dos trabalhos necessários ao corte, carregamento e transporte 
dos materiais e bens comprados, cabendo ao mesmo responsabilizar-se 
por providenciar e suportar os custos e demais obrigações relacionadas 

http://www.3torresleiloes.com.br/


   
 

 

aos equipamentos, instrumentos, ferramentas e recursos humanos 
necessários à completa remoção e transporte dos materiais e bens que 
houver arrematado, bem como a disponibilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI’s) às pessoas envolvidas na atividade, sinalizando 
e isolando com barreiras de proteção e sinalização as áreas onde os 
materiais e bens estiverem localizados, no intuito de evitar acidentes. 
  
10.1.1     Os EPIs básicos exigidos para todos os lotes são: calças e 
camisas de mangas compridas, botina de segurança com biqueira de aço, 
capacete e luva de vaqueta. Caso haja algum material ou bem cuja 
remoção e/ou transporte requeira a utilização de outros tipos de EPIs, o 
arrematante será informado no momento do agendamento para a retirada. 
 
Antes do carregamento, os profissionais receberão instruções de acesso 
ao local. 
 
11. DO PAGAMENTO 
  
11.1    O preço dos materiais e bens arrematados e a comissão do 
Leiloeiro deverão ser pagos através de rede bancária, DOC ou TED – 
Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
a contar do encerramento do leilão/data da aprovação do lance 
condicional. 
  
11.2    A desistência do arrematante acarretará a incidência de multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação, sem prejuízo do 
pagamento da comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento), sob pena 
de responsabilização civil e criminal. 
  
11.3    É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou de qualquer 
forma negociar os materiais e bens arrematados, antes de sua retirada dos 
locais onde se encontram, bem como promover a retirada parcial (partes 
e peças) de tais materiais e bens. 
   
12. DA RETIRADA 
  
12.1    A retirada será realizada diretamente com o comitente, após a 
arrematação, no endereço: Av. Antonio Waldir Martinelli, 1928 – Distrito 
Industrial, CEP 14175-360, Sertãozinho/SP.  
 



   
 

 

Com antecedência mínima de 48 horas em relação à data da retirada dos 
materiais e bens arrematados, o arrematante deverá informar EMPRESA 
COMITENTE, o nome da transportadora, caso houver e documentos do 
veículo e condutor. 
 
Findo este prazo, o arrematante pagará multa de 1% (um por cento) ao dia 
sobre o valor global dos materiais e bens arrematados, até o máximo de 
30 (trinta) dias corridos, quando o arrematante perderá o direito de 
aquisição e o valor pago pelos materiais e bens arrematados, sem que lhe 
caiba restituição ou indenização, sob qualquer título, voltando os materiais 
e bens em questão a constituir propriedade da EMPRESA COMITENTE 
   
12.2.1     Os lotes poderão ser retirados por pessoa devidamente 
credenciada pelo arrematante e no dia agendado para a retirada, 
apresentar a nota de venda emitida pela leiloeira, sendo a 2ª. via retida por 
EMPRESA COMITENTE. 
  
12.3    O ICMS e demais tributos incidentes serão de responsabilidade do 
arrematante. O ICMS, quando incidente, deverá ser recolhido pelo 
arrematante através de guia emitida pela SEFAZ, de acordo com a 
legislação vigente. 
  
12.4    A forma de manuseio, transporte e armazenamento dos materiais 
e bens arrematados, bem como quaisquer licenças e autorizações junto 
aos órgãos ambientais, serão de responsabilidade exclusiva do 
arrematante. 
  
12.4.1     Os materiais e bens deverão receber tratamento ambientalmente 
correto e adequado, respeitando-se a legislação ambiental. 
  
12.4.2     EMPRESA COMITENTE poderá, a seu exclusivo critério, exigir 
do arrematante o certificado de reutilização do material. 
  
12.5    Todas as despesas de carregamento, movimentação, transporte, 
retirada dos lotes e os impostos e tributos, se devidos, serão de inteira 
responsabilidade do arrematante, sendo obrigatório o uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos seus funcionários, os 
quais não adentrarão nas dependências da EMPRESA COMITENTE, se 
não estiverem de posse dos mesmos. 
  



   
 

 

12.6    Caso venha a ocorrer avaria mecânica e/ou elétrica nos veículos 
rodoviários utilizados para o carregamento dos materiais / bens 
arrematados, o arrematante deverá providenciar sua remoção da 
EMPRESA COMITENTE, no mesmo dia e dentro do horário estipulado no 
agendamento conforme subitem 11.1. 
   
13. DOS BENS: 
 
13.1 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 o Leilão.  
 
13.2 Relação dos lotes: 
 

LOTE 1 

ITEM Descrição 

1 BANCADA (CONFECÇÃO PRÓPRIA), SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE. 

2 HELLER - MCA H 150 CÓDIGO NFE00001DK 

3 CARRINHO MANUAL COM RODAS, SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE. 

4 COMPRESSOR DE AR SCHULZ COM MOTOR INDUSTRIAL CÓDIGO 1100162100 

5 COMPRESSOR DE PARAFUSO LD30 S/349023-128 CÓDIGO 1100162000 

6 FORNO EDG   - FRN010 CÓDIGO 16-2111                                                                                  

7 FURADEIRA (VERDE), SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE. 

8 MÁQUINA DE SOLDA (CONVERSOR MOTORIZADO), CÓDIGO 1100019300 

9 MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI, CÓDIGO NFE00000A1 

10 PRENSA (CONFECÇÃO PRÓPRIA), SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE. 

11 PRENSA (CONFECÇÃO PRÓPRIA), SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE. 

12 RACK  

13 1 BANCADA DE 2,50 MTS POR 0,80 CM 



   
 

 

14 2 FORNOS EDG, SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE. 

15 
UMA BANCADA, DE 0,77CM DE ALTURA, 1,00 METRO DE LARGURA POR 1,52 MTS DE 
COMPRIMENTO. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 13.710,00 

 
 

LOTE 2 

ITEM Descrição 

1 HELLER - BEA05, CÓDIGO NFE00001DL 

2 CILINDRO GAS GUINCHO CANARINHO 

3 COMPRESSOR WAYNE SERIE 5325, MODELO UW8 

4 ESCADA 4 MTS 

5 ESTUFA THERMOSOLDA MOSWLO 50A 

6 LAPIDADORA 

7 LAPIDADORA 

8 MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI  

9 PICK AND PLACE, CÓDIGO NFE0000023                                                                                  

10 SUPORTE PARA GALÃO PRODUTOS (CONFECÇÃO CASEIRA) 

11 TALHA MANUAL (GIRAFA) 

12 TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA ALFATERM M, CÓDIGO 1100098200 

13 1 BANCADA DE 2,50MTS POR 1,00 METRO 

14 1 COMPRESSOR (MOTOR) E 2 BOMBAS D'AGUA 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 15.100,00 

 
 

LOTE 3 

ITEM Descrição 

1 BANCADA (CONFECÇÃO PRÓPRIA) 



   
 

 

2 CAIXA DE ÓLEO (SUCATA) 

3 COMPRESSOR WAYNE 

4 ESTUFA FANEN 315 SE   - ETF006, CÓDIGO 16-135600 

5 FURADEIRA DE BANCADA H FD-16 SCHULZ FSD, CÓDIGO 1100014200 

6 LEK DETECTOR 3000 

7 LEK DETECTOR SPECTRON 500 SERIE 02F518874 

8 MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI TN 3 B 45 N. 2, CÓDIGO 1100054800 

9 PERFURADORA ELETRICA PERFURAMAX, CÓDIGO 1100159100 

10 PRAZIS APL-4D 

11 SERRA AUT. HIDRAULICA MARCA FRANHO MOD S 900 - SRR 03, CÓDIGO NFE00000B6 

12 04 BOMBAS A VÁCUO MODELO E2M8 MARCA EDWARDS 

13 02 MÁQUINAS DE SOLDA TIG WELDLOGIC 

14 01 COMPRESSOR AIR LUNG AL 7003 

15 
UMA BANCADA, DE 1,05MS DE ALTURA, 1,00 METRO DE LARGURA POR 2,00 MTS DE 
COMPRIMENTO. 

16 
UMA BANCADA, DE 1,00M DE ALTURA, 0,90 CENTIMETROS DE LARGURA POR 1,75 MTS DE 
COMPRIMENTO. 

17 
UMA BANCADA, DE 0,90 CM DE ALTURA, 0,73 CM DE LARGURA POR 2,00 MTS DE 
COMPRIMENTO. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 8.280,00 

 
 
13.3 A Empresa Comitente por meio de contrato assinado garante a 
idoneidade dos bens colocados no certame, visto que conforme 
levantamento realizado pelos responsáveis são bens livres e 
desembaraçados, isentos de restrição judicial, penhora ou depósito de 
quaisquer natureza. 
 
 
ADVERTÊNCIA: Os arrematantes não poderão alegar o desconhecimento 
das regras e condições contidas no presente Edital, bem como da 
legislação pertinente, notadamente, sem a isto se limitar, das disposições 



   
 

 

da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e do Decreto 21.981/32, 
com alterações introduzidas pelo Decreto 22.427/33. 
  

 
Ribeirão Preto/SP, 15 de setembro de 2021 

  
 
 
 

 
NOVA SMAR S/A 

LIBÂNIO CARLOS DE SOUZA, RG nº 37.334.268-8 SSP/SP, CPF nº 087.435.918-09, 

RICARDO MAX KOWALSKI ARGOLO, RG nº 3.099.876-01 SSP/BA, CPF nº 390.786.635-53 

ROGÉRIO LIMA DE SOUZA, RG nº 45.260.802 SSP/SP, CPF nº 315.832.018-58 

 

 

 

 

 

MARCOS ROBERTO TORRES LEILOEIRO ME 
MARCOS ROBERTO TORRES, JUCESP 633 

GABRIEL ROBERTO TORRES, JUCESP 1217 

LUÍS RENATO PAVANI, JUCESP 1216 

PATRICIA MENDES RIZZO, JUCESP 1220 

 


