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Processo nº:
0025229-57.2007.8.05.0080

Classe - Assunto:              MONITÓRIA 
Pólo Ativo:  AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A  
Pólo Passivo:  RÉU: AQUINO E FRAGA LTDA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA
BAHIA

Comarca de Feira de Santana

6ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e
Comerciais

Rua Coronel Alvaro Simões, s/n -
Queimadinha CEP: 44001-900, Feira de
Santana -BA

E-mail: fsantana3vfrccomerc@tjba.jus.br

 

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO

 

 

A Juíza de Direito REGIANNE YUKIE TIBA XAVIER, no Exercício da Titularidade Plena da 6ª Vara
de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, F A Z S A B E R a
todos que, nos autos dos processos infra mencionados, nos quais dar-se-á a venda dos bens neles
descritos, foram designados os dias e horas abaixo relacionados, para realização do 1° e eventual 2°
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leilão, respectivamente, de forma eletrônica pelo site www.kcleiloes.com.br, pelo maior lanço e nas
condições requeridas. Não havendo arrematação no primeiro leilão, o bem poderá ser arrematado, no
segundo leilão, pelo lanço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

O Leilão será presidido pela Leiloeira: Katia Cerqueira da Silva Casaes, matriculada na Junta Comercial
do Estado da Bahia – JUCEB, sob o número 15/099530-0.

Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos
procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através da Central de
Atendimento da Leiloeira, telefone (75) 99891-9113, (75) 99709-3141 e pelo e-mail
contato@kcleiloes.com.br

Processo: 0025229-57.2007.8.05.0080

 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/AAutor:

 AQUINO FRAGA LTDARéu:

1º Leilão: 30/06/2020 a partir das 09h, através do endereço eletrônico www.kcleiloes.com.br -
alienação por valor igual ou superior ao de avaliação.

2º Leilão: 20/07/2020 a partir das 09h, através do endereço eletrônico www.kcleiloes.com.br   -
alienação por valor não inferior ao preço vil

Bem:    Imóvel comercial situado na rua Bacelar de Castro, nº 234, bairro Chácara São Cosme,
edificado em área de terra que mede 498,04m2, com mais ou menos 150,00m2 de área construída,
composta de salão para comércio, sanitário e três quartos; construção de médio porte com teto em
laje, em estado regular de conservação.  Metragem: 12,98 metros de frente por 38,37 metros de
frente a fundo. É possível existir débitos.

Lance inicial: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)

 

Ônus: Sem informações

Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos
procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através da Central de
Atendimento da Leiloeira, telefone (75) 99891-9113, (75) 99709-3141 e pelo e-mail
contato@kcleiloes.com.br

CONSIDERAÇÕES:

I- Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção:

a) dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens
confiados à sua guarda e à sua responsabilidade;
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b) dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados;

c) do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e
dos demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na
localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade;

d) dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou
que estejam sob sua administração direta ou indireta;

e) dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados;

f) dos advogados de qualquer das partes.

II - Não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado
pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

III - O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor
pelo leiloeiro.

IV - Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor
do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar
o arrematante e o fiador remissos.

V - O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe
seja transferida.

VI - A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em
mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

VII - A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo
mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da
execução.

VIII - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou
individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de
transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.

IX - No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de
arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido.

a) No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no caput 
defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do
imóvel.

X - Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

XI - Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação
poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte
necessário.
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XII - A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será
expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o
pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (custas judiciais).

XIII - Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados, exceto as obrigações propter rem (v.g. cotas
condominiais); o arrematante debem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU
e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. O
arrematante arcará com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de
arrematação, devendo também custear as despesas de transporte do bem arrematado, bem como
providenciar o pagamento de despesas relativas ao registro da transferência da propriedade.

XIV - A comissão do Leiloeiro fica fixada em 5% sobre o valor da arrematação, nos termos do art. 24,
parágrafo único, do Decreto Federal 21.981/32 (regulador da profissão de leiloeiro), cabendo ao
arrematante o respectivo pagamento.

XV - O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições e características dos bens
adquiridos, bem como das regras deste leilão, constituindo ônus do interessado verificar suas condições,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e
publicado 1 vez, na forma da lei. Feira de Santana (BA), 03 de junho de 2020. Juíza de Direito:
REGIANNE YUKIE TIBA XAVIER Escrivã/Diretora de Secretaria: Ana Paula Louzado Cordeiro

Regianne Yukie Tiba Xavier

Juíza de Direito
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