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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
JUÍZO DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACAJU

Av. Pres. Tancredo Neves, S/N, Capucho, Aracaju/SE CEP 49080-901 (79)3226-3642 E- mail:
14civel.aracaju@tjse.jus.br

EDITAL DE LEILÃO

PROCESSO FALIMENTAR N°: 201211405487

AUTOR: S/A ARACAJU PRAIA HOTEL

Datas e Horários dos Leilões

1o Leilão: 27/04/2020 às 10h00min
2o Leilão: 11/05/2020 às 10h00min (na hipótese de não haver licitante no 1o 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. Fica autorizado o
pagamento parcelado, com entrada de 25% (vinte e cinco por cento) no ato da
arrematação e o saldo remanescente em 10 (dez) parcelas fixas e mensais.

Modalidade: Leilão exclusivamente eletrônico.

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

Descrição do(s) Bem(ns): Bem imóvel (hotel), localizado à Av. Santos Dumont, n°
1001, Bairro Atalaia, Aracaju/SE, onde se estabelece o empreendimento hoteleiro
denominado "Aracaju Praia Hotel" composto de restaurante, salão de jogos, salão de
convenções, recepção, escritórios, piscina, integrantes dos lotes sob matrículas n°
7.500, n° 7501, n° 9323 e n° 15.697, registrados no Cartório do 5o Ofício, 2o
Circunscrição Imobiliária da Comarca de Aracaju/SE, acrescido de seus acessórios,
bens móveis, conforme determinado pelo juízo da 14a Vara Cível de Aracaju/SE.

Valor de Avaliação: R$ 10.296.679,90 (dez milhões, duzentos e noventa e seis mil,
seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

Condições de pagamento: O arrematante fica ciente de que pagará o valor integral
ou o sinal no primeiro dia útil subsequente ao da arrematação. Autorizado o
pagamento parcelado, com sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e o saldo
remanescente em 10 (dez) parcelas fixas e mensais. Em qualquer hipótese será
acrescida comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
lance, salvo fundamentada determinação judicial em sentido diverso.

Ônus: Nos termos do artigo 141, II da lei defalência (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 eletrônic~-
www.lancese.com.br, bem como poderão ser solicitadas informações e edital (físic
no escritório do leiloeiro, localizado na Av. Gonçalo Prado Rolemberg (atual Av. '




