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EDITAL DE LEILÃO

PROCESSO FALIMENTAR Nº: 201688100355
AUTOR: BANCO DAYCOVAL S/A
RÉU: TRITEX INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

Datas e Horários dos Leilões
1º Leilão: 14/05/2020 às 10h00min
2º Leilão: 28/05/2020 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 60% (sessenta por 
cento) do valor de avaliação. Fica autorizado o pagamento parcelado, com entrada de 25% (vinte e 
cinco por cento) no dia útil subsequente à arrematação e o saldo remanescente em 12 (doze) parcelas 
fixas e mensais.

Modalidade: Leilão exclusivamente eletrônico.
 
Local do Leilão: Eletronicamente através do site www.lancese.com.br

Descrição do(s) Bem(ns): Descrição encontrada na abertura matrícula nº 20.199, livro nº2 BS, fls. 
109, do Cartório de Registro da 1ª Circunscrição Imobiliária  do Município de Nossa Senhora do 
Socorro, trata-se de uma área de terre remembrada, localizada  na Avenida Estrutural B, Quadra 2, 
Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro/SE, medindo pela frente (Av. Estrutural B) 200,00, e 
também no fundo (para o lote 03-A) 200,00m; por 200,00 de extensão da frente ao fundo, tanto pelo 
lado Nordeste (Avenida Estrutural A), como para o Sudeste (lote 2-A), totalizando 40.000m² de terreno.
O imóvel possui área construída de 6.929,02m² (AV-3), contendo: guarita, área de produção, depósito 
de algodão, almoxarifado, oficina mecânica, sala de treinamento, consultório, refeitório, subestação, 02 
(dois) vestiários, laboratório, área administrativa, retífica, corredor de manutenção, sala de diretoria, 
sala de TI, 02 (dois) WC´s, sala de reunião.

Valor de Avaliação: R$ 7.871.519,00 (sete milhões oitocentos e setenta e um mil quinhentos e 
dezenove reais). 

Condições de pagamento: O arrematante fica ciente de que pagará o valor da arrematação no 
primeiro dia útil subsequente ao da realização. Caso opte pelo pagamento de forma parcelada, o 
adquirente deverá adimplir, no primeiro dia útil subsequente ao da arrematação, uma entrada de 25% 
(vinte e cinco por cento) e o saldo remanescente em 12 (doze) parcelas fixas e mensais, vencendo-se 
a primeira em 30 (trinta) dias da realização do leilão. Em qualquer caso, ao valor da arrematação 
deverá ser acrescido da comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento).

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 com a descrição completa do(s) bem(ns), e suas 
respectivas fotos, será disponibilizado 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, nº 785, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, CEP 49.055-260, telefones (79) 3211-6418/ (79) 
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99984-0984/ (79) 99836-5206/(79) 99978-5008 das segundas às sextas-feiras nos horários de 08h às 
12h e das 13h às 16h.

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 da data do evento e de modo 
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações 
lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que fornecerá os dados pessoais e 
aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do 
sítio eletrônico. 2) Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório enviar para o e-
mail do Leiloeiro Oficial – Valério César de Azevedo Déda contato@lancese.com.br, os documentos a 
seguir transcritos: se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; se 
pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e 
CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva. 3) A aprovação do cadastro 
será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e 
regularmente atualizado, ficando a aludida aprovação, condicionada aos critérios e parâmetros 
estabelecidos pelo juízo responsável pelo evento ou leiloeiro público oficial designado, sem que tal 
decisão implique direito algum ao solicitante do cadastro.4) O usuário responsável pelo aludido 
cadastramento deverá possuir capacidade civil para contratar e assumir responsabilidades e 
obrigações pertinentes ao negócio em apreço, podendo ser responsabilizado civil ou criminalmente 
pelas informações lançadas nos sites dos portais oficiais da hasta eletrônica. 5) As pessoas físicas e 
jurídicas que solicitarem o cadastramento e arrematarem bens pela modalidade eletrônica, 
automaticamente outorgam poderes autorizando o leiloeiro oficial a assinar os autos de arrematação. 

E, para que se cheguem ao conhecimento de todos os interessados, falido e representantes legais e 
eventuais credores hipotecários, fiduciários e com penhora anteriormente averbadas, que os mesmos 
não possam alegar desconhecimento é passado o presente edital, que terá seus extratos publicados 
nos termos definidos pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nossa Senhora do Socorro/SE e na forma da 
legislação vigente, além de afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, assim como 
disponibilizado na rede mundial de computadores através do sítio eletrônico do leiloeiro 
www.lancese.com.br.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 27 de março de 2020.

MARIA DIORLANDA CASTRO NÓBREGA
Juíza de Direito


