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Tipo
Edital

EDITAL DE PRAÇA, LEILÃO E INTIMAÇÃO
Processo nº: 0000288-59.2015.5.14.0081
Exequente : MANOEL MARIANO NETO
Executada : CAD ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP CNPJ: 15.286.218/0001-21

A Excelentíssima Senhora ANA PAULA SANTOS MENDONÇA, Juíza do Trabalho substituta na titularidade da Vara do
Trabalho de Jaru/RO FAZ SABER a todos que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento que no dia 31 de março de
2017 às 11h00min, será realizada hasta pública de praça na modalidade eletrônica a ser realizada pela leiloeira VERA LÚCIA
AGUIAR DE SOUZA, no endereço eletrônico na internet através do site "www.veraleiloes.com.br", visando a quitação da
execução nos autos do processo em referência, no valor total de R$ 11.953,79 (onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e
setenta e nove centavos) levado-se a público pregão de venda e arrematação a quem oferecer maior lance da avaliação o(s)
seguinte(s) bem(ns):
"Imóvel urbano, incrição no CRI n. 20.322, L-2, lote 13B, quadra 6, bloco C, situado na Rua Plácido de Castro, 1018, Setor 2,
Jaru/RO, com área de 363,60 metros quadrados, contendo benfeitorias, sendo 1 (uma) casa em alvenaria, alto padrão, dois pisos:
o térreo com 3 (três) salas, 1 (um) banheiro, 1 (uma) área externa, 1 (uma) cozinha, 1(uma0 edícula nos fundos; o 1º piso contém
1 (uma) suite, 2 (dois) quartos, 1 (um) closet, piso porcelanato, forro em gesso, janelas com esquadrias de alumínio e blindex,
com área total construída de 180 metros quadrados, avaliado em R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)."
Caso não haja licitantes na praça pública a ser realizada no dia supracitado, fica desde já designado o LEILÃO para o dia 28 de
abril de 2017, às 11h00min, no mesmo endereço eletrônico acima mencionado, quando o(s) bem(ns) poderá(ão) ser(em)
arrematado(s) pela maior oferta, desde que não seja considerada vil, na forma da lei, valendo ainda este como MANDADO DE
VENDA DE BENS EM LEILÃO.
Quem desejar arrematar o(s) mencionado(s) bem(ns), deverá garantir lance com sinal correspondente a 20% (vinte por cento) de
seu valor, completando o restante em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de perder o sinal em benefício da execução, voltando à
hasta pública o(s) bem(ns) executados, conforme §§ 2º e 4º do art. 888 da CLT.
Fica desde já o Exequente intimado para ciência e, caso a parte executada não seja encontrada para intimação pessoal, fica, desde
já, INTIMADA por meio do presente edital, para fins de direito.
O presente edital será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e afixado no átrio da Secretaria desta Vara do
Trabalho.
Eu, HELTON MARTINS DA SILVA, Técnico Judiciário, digitei e conferi.
JARU, 15 de Fevereiro de 2017.
HELTON MARTINS DA SILVA
Técnico Judiciário
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