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JUÍZO DE DIREITO DA 14aVARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACAJU
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EDITAL DE LEILÃO

PROCESSO: 199711405868

Autor: M AGOSTINI SA

Réu(s): CASA PEREIRA LTDA E MASSA FALIDA CASA PEREIRA LTDA.

Datas e Horários dos Leilões

1o Leilão: 23/03/2021 às 10h00min
2o Leilão: 08/04/2021 às 10h00min (na hipótese de não haver licitante no 1o leilão)
3o Leilão: 26/04/2021 às 10h00min (na hipótese de não haver licitante no 2o leilão)

Observações iniciais: Se no 1o Leilão o bem não alcançar lanço igual ou superior à
importância da avaliação, seguir-se-á sua alienação em 2o leilão onde será admitido o
maior lanço ofertado, ressalvada a hipótese de preço vil, este caso, considerado pelo
Juízo inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor de avaliação. Se não for alcançado
lanço no segundo leilão, seguir-se-á com a alienação 3o leilão, que fica marcado para
o dia 26/04/2021, às 10h: OOmin, quando será admitido qualquer preço.

Modalidade: Leilão exclusivamente eletrônico.

Local do Leilão: através do site www.lancese.com.br, mediante prévio cadastro.

Descrição do(s) Bem(ns): : Uma casa situada à Rua Nobre Lacerda atual Rua
Mamede Paes Mendonça, n° 342, nesta capital, medindo o terreno 4,80 m de largura
por 46,00 m, onde nele funciona um restaurante a quilo, com dois banheiros, cozinha,
área de serviço, forrado de PVC, telhado de Eternit, piso cerâmica, porta sofonada na
frente, em péssimo estado. O bem está registrado sob número de matrícula 16.021,
livro n° 02, fls. 071, da 1a Circunscrição Imobiliária de Aracaju, Cartório do 1o Ofício. O
imóvel foi avaliado em R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais).
Condições de pagamento: O arrematante fica ciente de que pagará o valor integral
ou o sinal no primeiro dia útil subsequente ao da arrematação. Em qualquer hipótese
será acrescida comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do lance.

Ônus: Nos termos do artigo 141, II da lei de falência (n° 11.101/05) o objeto da
alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas
obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação
do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
Endereço eletrônico e informações: O Edital e a relação completa dos bens com
suas respectivas fotos serão disponibilizados no endereço eletrônico:
www.lancese.com.br, bem como poderão ser solicitadas informações e edital (físico)
no escritório do leiloeiro, localizado na Av. Gentil Tavares, n° 785, bairro Getúlio
Vargas, Aracaju/SE, CEP 49.061-020, telefones (79) 99984-0984/ (79) 99836-5206,
das segundas às sextas-feiras nos horários de 08h às 13h.
Advertências: 1) O interessado em participar do leilão via internet deverá cadastra/^
se previamente no site www.lancese.com.br, com antecedência mínima de 24 horas
data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsáv




