
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.aracajú(8)tjse.jus.br

EDITAL DE LEILÃO

PROCESSO: 202011401173

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE ITABAIANA
EXECUTADO(S): MACEDO ENGENHARIA LTDA

DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES

1o LEILÃO: 11/11/2020 às 12h00min

2o LEILÃO: 02/12/2020 às 12h00min (Na hipótese de não haver llcitante no 1o
leilão)

OBS: Se no 1o Leilão o bem não alcançar lanço igual ou superior à importância da
avaliação, seguir-se-á sua alienação em 2o leilão, sob mesma modalidade, e onde
será admitido o maior lanço ofertado, ressalvada a hipótese de preço vil, este caso,
considerado pelo Juízo inferiora 50% (cinqüenta por cento) do valor de avaliação.

LOCAL DO LEILÃO: Eletronicamente através do site www.lancese.com.br

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) imóvel localizado na Avenida São Paulo, n°
2323, Bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju/SE, Matrícula n° 22.094, Cartório da
1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Aracaju/SE.

VALOR DE AVALIAÇÃO: R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) nos termos do
Auto/Termo de Penhora e/ou Laudo de Avaliação às fls. 09 dos autos.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O bem poderá ser adquirido à vista, em única
parcela, através de depósito judicial ou por meio de parcelamento, salvo
pronunciamento judicial em sentido diverso, nos termos do Art. 895 do Código de
Processo Civil.

Ainda, caberá o pagamento de comissão, com fundamento no art. 24 do Decreto n°
21.981/1932, em 5% (cinco por cento) na hipótese de arrematação, sobre o valor
desta, a ser arcada pelo arrematante; 5% (cinco por cento), no caso de adjudicação, a
ser suportada pelo credor; pelo executado em 3% (três por cento) sobre o valor da
execução ou do acordo, nos processos em que tenha havido pagamento da dívida ou
realizado acordo após a publicação do edital, e em 5% (cinco por cento) se houye^r
armazenagem do bem, nos termos do Art. 8o da Resolução n° 12/2019 do Tribunal
Justiça de Sergipe.

ÔNUS: Não informado pelo Juízo Deprecante.


















