
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 n° 201111402041

Autor: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Réu(s): MASSA FALIDA DA OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA e OLIVEIRA
EMPREENDIMENTOS LTDA.

Interessado(s): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Datas e Horários dos Leilões

1o Leilão: 22/02/2021 às 10h00min
2o Leilão: 04/03/2021 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.

Modalidade: Leilão exclusivamente eletrônico.

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

Descrição do(s) Bem(ns): Rua 0-2, quadra 40, lote 22 (Rua Maria Cecília dos Santos
n° 21), Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, Aracaju/SE, registrado na
matrícula imobiliária n° 22.882 do Cartório do 5o Ofício de Aracaju/SE, com avaliação
de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez 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. Autorizado o
pagamento parcelado, com sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e o saldo
remanescente em 06 (seis) 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 de falência (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:
wwwlancesecom.br, bem como poderão ser solicitadas informações e edital (físico)
no escritório do leiloeiro, localizado na Av. Gentil Tavares, n° 785, bairro Getulio
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 cadastrar-
se previamente no site www.lancese.com.br, com antecedência mínima de 24 horas d
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