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Secretaria da 2ª Vara Cível 

 

EDITAL DE LEILÃO que será realizado na MODALIDADE ELETRÔNICA, pelo site 

www.leiloesuberlandia.com.br, no qual os interessados deverão se habilitar, com 

antecedência, para efetuar lances “online” para alienação e arrematação do bem 

penhorado nos autos nº 0018745-56.2018.8.13.0035.  

 

Autos nº 0018745-56.2018.8.13.0035 

Exequente: Mart Minas Distribuição Ltda 

Executado: Geraldo da Costa Lima - ME 

 

Por ordem do MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari, fica V. Sª. 

NOTIFICADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 14/06/2022 com início às 

09h00min e encerramento às 10h00min pelo valor da avaliação do bem. SEGUNDA 

HASTA – dia 14/06/2022 com início às 10h01min e encerramento às 11h01min por 

valor não inferior a 60% do valor do bem, a ser realizada na modalidade eletrônica, por 

meio do site www.leiloesuberlandia.com.br, do seguinte bem: 

 

BEM: 01 vitrine de carnes (expositor refrigerado de açougue), marca Polofrio, com 

revestimento interno e externo em aço inox, vidro semi curvo, gancheira superior, 

duas placas frias inferiores, dimensões (2m x 2,30m), sem bandejas, nº de série 

Polofrio 013005. Possui duas portas de inox e três portas de vidro. Se encontra em 

regular estado de conservação e funcionamento.  

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 6.500 (seis mil e quinhentos reais), conforme auto de 

avaliação (Id. 2776911615 - Pág. 4), de 07/07/2020. 

DEPOSITÁRIO: O executado (Geraldo da Costa Lima).  

LEILOEIRO: Rodrigo de Oliveira Lopes. 

 

OBSERVAÇÕES: 1- O leilão eletrônico é contínuo entre a data e hora de início e de 

término, período em que os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema 

informatizado do leiloeiro público e divulgados em tempo real, sendo vedados lances por 

e-mail ou coletados mediante intervenção humana (parágrafo único do art. 22 da 

Resolução 236/16 do CNJ). 2- O bem será vendido no estado de conservação em que se 

encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes 

das datas designadas para as alienações judiciais presenciais e eletrônicos, caso assim 

houver; 3- No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de 

avaliação do bem. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da 

última avaliação ou 80% do valor da avaliação, caso se trate de imóvel de incapaz; 4- O 

pagamento deverá ser feito de uma única vez (art. 892, CPC), em até 24 horas após o 

licitante ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. 5- Serão admitidas propostas de 

aquisição do bem em prestações, sendo em primeiro leilão não inferior a avaliação, ou 

em segundo leilão, não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da 

avaliação ou 80% do valor da avaliação, caso se trate de imóvel de incapaz tudo conforme 

disposto no art. 895 do CPC; 6 - Havendo arrematação, a comissão devida será de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser custeada pelo arrematante. 7 - Devem 

ser devidamente INTIMADO(S) da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de 

antecedência, todos aqueles indicados no art. 889 do CPC. Fica(m) a(s) parte(s) acima 

http://www.leiloesuberlandia.com.br/


 
identificada(s), devidamente INTIMADA(S) da presente designação, com a publicação 

deste edital, caso não seja(m) encontrada(s) para intimação pessoal. Dado e passado nesta 

cidade de Araguari, 12 de maio de 2022. Eu, Glaycon Mendes Duarte, Oficial Judicial, o 

digitei. Exmo. Dr. Pedro Marcos Begatti, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Araguari, o assina eletronicamente.  Advogados cadastrados: Dra. Claudia Pires Duarte.  


