Leilão Extrajudicial Eletrônico BENEFICENTE de alienação do acervo do
São Paulo Futebol Clube em 90 anos de história completados até 2020
Alberto José Marchi Macedo, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP nº 978, autorizado pelo
COMITENTE VICTOR ESTEVÃO DA SILVA, RG nº 241552412 SSP/SP, CPF/MF nº
19958438810, realizará PÚBLICO LEILÃO, de modo online, de todo o acervo São Paulo
Futebol Clube em 90 anos de história completados até 2020, com lance mínimo de R$ 0,00
(zero reais), encerrando-se no dia 23/12/2021, às 19:00hrs, ocasião em que os bens serão
entregues a quem mais der, nos termos do presente edital.
Todo o valor arrecadado com o leilão será revertido à compra de cestas básicas para famílias
em situação de vulnerabilidade social na cidade de Ribeirão Preto – SP.
HISTÓRIA DO ACERVO: Os bens em questão são frutos de um árduo trabalho de mais de
30 anos. Dentre os mais valiosos itens, encontram-se os arquivos impressos, cuja soma
representa cerca de 60% do todo. Entre os anos de 2005 a 2018, as relíquias percorreram
mais de 10 shoppings do Brasil, em 4 Estados, alcançando a marca de mais de 100 mil
visitantes. Além do mais, inclui-se, ainda, coleção de chaveiros; de adesivos; de revistas, de
livros, de selos, de objetos em geral, de artigos e peças do Estádio do Morumbi, de áudios,
de vídeos, de discos além de camisetas compreendidas como Uniforme 1, uniforme 2,
goleiros, agasalhos, treino, de times do exterior e réplicas fidedignas de camisetas raras e do
troféu da Copa do Mundo. O promitente entregará, também, a propriedade intelectual do
jogo chamado “MEMÓRIA TRICOLOR”, um protótipo físico do jogo em si funcionando,
sendo os direitos os direitos registrados por meio de tecnologia Blockchain.
Está incluso também a propriedade intelectual de Origami/Emblema inventado pelo
promitente. A dobradura foi idealizada para ficar estática em mesas, cuja função é projetar o
símbolo do Clube como o que existe no estádio Cícero Pompeu de Toledo.
Todos os bens encontram-se em bom estado de conservação e serão leiloados em prol de
um projeto maior: ajudar o próximo. Em tempos difíceis como o que estamos vivendo, o
altruísmo se faz presente e o amor pelo Clube transcende, revertendo-se em ajuda ao
próximo.
BENS DO ACERVO: 02 extintores (papel e madeira); 01 ozonizador; 01 ozonizador; 01
maleiro; 01 armário embutido; 33 sacolas; 03 bandeiras; 02 camisetas enquadradas (unif 1 e
unif 2 IBF); 01 toalha; 02 cachecóis Eusébio Cup SPFC X BENFICA; 01 réplica estádio do
Morumbi; 03 pastas de clipping impresso Morumbi (recortes de jornal/documentos/matérias
sobre shows no estádio ect); 130 ingressos; 40 postais do estádio Morumbi; 60 chaveiros;
01 medalha 500 anos do Brasil homenagem SPFC; 20 relíquias diversas do estádio; 47
adesivos diferentes; 01 livro de adesivos; 01 ´´Jogo da Memória Tricolor´´ jogo mais direito
de ´propriedade intelectual inserido na Blockchain; 01 origami emblema do SPFC - arquivo
mais direito propriedade intelectual inserido na Blockchain; 06 discos; 19 canetas; 01 cartela

com 20 selos correios; 30 objetos menores afins; 46 VHS com jogos e matérias do spfc; 92
DVDS com jogos e matérias do spfc; 20 CDs áudio com versões do hino, músicas do SPFC
e narrações; 18 pins; 01 bolsa; 03 vinhos mostruário adega Hernanes, itens Raí
diversos(livros/bonecos/posters etc); itens Telê Santana diversos( livro, autógrafo, boné etc);
03 jornais Gazeta SPFC 70 anos; 01 jornal Gazeta de 1948 capa “Bicicleta de Leônidas”;
itens Mundial 2005 (calção atleta Mineiro, bolsa e programação oficial do torneio, vinho
mostruário etc.); 400 revistas diversas de várias épocas tema SPFC; 100 revistas
repetidas(idem as acima); 25 informativos SPFC estádio; 30 livros diversos SPFC; 25 pastas
clipping impresso SPFC (com média 200 páginas cada, possuem toda a história do clube e
de milhares de jogadores em recortes de jornais, revistas e documentos com dezenas de
autógrafos); 03 pastas clipping impresso CBF (com média 200 páginas cada, retratam a
passagem de jogadores do SPFC vestindo a camisa da Seleção Brasileira); 05 bonés; 30
calendários de mesa; 30 itens relacionados a Rogério Ceni (revistas, ingressos, displays,
relógio mostruário, luvas, kit 100 gols , kit record 618 jogos, caneleira, bola, posters, revistas,
jornais etc); 03 itens jogador Lúcio (chuteira, camiseta autografada e postal); 03 itens jogador
Serginho Chulapa (livro, shorts e disco do maior artilheiro da história do SPFC); 03 itens Club
Athetico Paulistano, cofundador do SPFC (livro Friedenreich, camisa 100 anos e livro); 51
camisetas uniforme branco; 14 camisetas réplica anos 80; 34 camisetas listadas; 02
camisetas réplica anos 80; 03 camisetas de loja Juventos Italia Hernanes; 01 camisetas de
loja Lazio Itália Hernanes; 02 camisetas de loja PSG França Raí; 01 camiseta Barcelona de
loja Telê 92; 01 camiseta Bragantino 1991; 02 agasalhos com calça; 02 agasalhos sem calça;
20 camisas diversas SPFC (treino, passeio, comissão técnica etc); 03 camisetas réplicas
goleiro anos 80; 26 camisetas goleiro (Zetti e Rogério Ceni).
LANCE MÍNIMO DE TODO O ACERVO: R$ 0,00 (zero reias).
LOCAL ONDE SE ENCONTRAM OS BENS: Avenida Paris nº 32, Ribeirão Preto – SP, CEP
14076-110
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade
“ON-LINE”, condicionado o lance vencedor aceitação do comitente, os interessados deverão
cadastrar previamente no portal para que participem do Leilão eletrônico fornecendo todas
as informações solicitadas, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema
eletrônico do gestor www.albertomacedoleiloes.com.br e imediatamente divulgados on-line,
de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no
qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor,
assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços.
Sobrevindo lance a menos de três minutos para o encerramento do horário do leilão acima

referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por mais três minutos, a
cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3
minutos em que não sobrevier nenhum lance após o último ofertado.
INCREMENTO OBRIGATÓRIO: O incremento mínimo obrigatório é de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para o fim de lanços superiores ao lanço corrente.
DO PAGAMENTO DO LEILÃO BENEFICENTE: O lance vencedor é condicionado a
aprovação do comitente, e em sendo aceito, o Arrematante deverá depositar no prazo
improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor, por meio de depósito bancário (DOC
ou TED), na conta a ser informada pelo leiloeiro para aquisição das cestas básicas.
Toda a renda percebida pelo Leilão será revertida em sua totalidade para aquisição de Cestas
Básicas a serem distribuídas na cidade de Ribeirão Preto e região. A distribuição das cestas
básicas será agendada de comum acordo entre o Comitente e o Vencedor, que também será
convidado a participar da referida distribuição de cestas.
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre
o valor de arrematação, a ser paga pelo Arrematante, no prazo de até 24 horas após o
encerramento do leilão, através de depósito bancário em dinheiro na conta a ser indicada
pelo Leiloeiro, que também será convertida na aquisição de cestas básicas.
DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, será
lavrado o auto de arrematação pelo leiloeiro, concedendo o direito ao arrematante de obter
o termo de entrega dos bens.
DAS PENALIDADES: Nos termos do DEC. 21981 de 1932, o leiloeiro tem o direito de exigir
no ato da compra, a pagar os preços e a receber a coisa vendida. Se o ARREMATANTE não
realizar o pagamento no prazo marcado, o leiloeiro ou o proprietário da coisa vendida terá a
opção para rescindir a venda, perdendo neste caso o arrematante o sinal dado, do qual serão
descontadas pelo leiloeiro a sua comissão e as despesas que houver feito, entregando a
saldo a seu dono, dentro de 10 dias, – ou para demandar o arrematante pelo preço com os
juros de mora, por ação executiva, instruída com certidão do leiloeiro em que se declare não
ter sido completado o preço da arrematação no prazo marcado no ato do leilão. O não
pagamento do preço da aquisição e/ou da comissão do leiloeiro oficial implicará ao ofertante
remisso eventual imposição de multa de 20% sobre o valor do lanço.
VISITAÇÃO - Os bens levados a leilão poderão ser vistoriados, em horário
comercial, devendo ser previamente agendada a visita através do e-mail:
alberto@albertomacedoleiloes.com.br
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro
Oficial, na Rua Nestor Pestana, nº 125 - Cj. 74 - Consolação - São Paulo/SP, CEP 01303-010
– Tel. (11) 3227-4101, E-mail: alberto@albertomacedoleiloes.com.br.

OBS: A venda será efetuada em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que
se encontra, sem garantia, sendo que a verificação dos lotes de responsabilidade do
arrematante, sendo responsável por eventual. Bem como as despesas gerais relativas à
desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados, serão de
responsabilidade do arrematante.
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