
 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO 

Presencial e Eletrônico  

 

 

PROCESSO: 0010438-48.2017.5.18.0007 Ação de Execução  

EXEQUENTE: LEANDRO SIMÕES LOPES 

EXECUTADO: GH ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA - EPP  

 

O(A) Doutor(a) MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES  OLIVEIRA, Juíz(a) de Direito da 7ª 

VARA DO TRABALHO da Comarca de Goiânia , Estado de Goiás.  

 

 

 

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem expedido nos 

autos acima descritos que no próximo dia 03/04/2020 às 13:30 horas, no endereço supra 

constante, o leiloeiro designado levará a leilão, para venda em hasta pública, o bem abaixo 

descrito, podendo ser arrematado no valor mínimo da avaliação, ficando de tudo desde logo 

intimado via Edital, os requeridos, caso não seja possível sua intimação pessoal. 

  

I) 1° LEILÃO: Início em 03/04/2020, às 13:30min  2° LEILÃO: Início em  03/04/2020  às 

14:00min. 

  

II) BEM MÓVEL: - 01 (uma) copiadora multifuncional, marca Brother, modelo DCP 8112DN, 

Multi-Function Copier, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 

700,00 (setecentos reais); 

- 01 (um) forno de micro-ondas marca Brastemp, modelo Clean, em regular estado de 

conservação, avaliado em R$ 100,00 (cem reais); 

- 01 (um) bebedouro de água, marca Bluesky, com garrafão de água mineral de 20l, em 

regular estado de conservação, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

- 01 (uma) geladeira, marca Consul, modelo Practice 300, cor marrom, em regular estado 

de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais); 

- 01 (um) sofá de corino, cor preta, medindo aproximadamente 2,5 metros de largura, em 

bom estado de conservação, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 

- 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Elgin, 18000BTUs, modelo Split, em regular 

estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 

- 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Samsung, 9000BTUs, Virus Doctor, em bom 

estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 

- 01 (uma) mesa de centro, com estrutura de madeira e tampa de vidro, em regular estado 

de conservação, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais); 

- 01 (um) conjunto de 3 cadeiras acopladas, tipo longarina, sem estofado, estrutura de ferro 

e plástico, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais); 

- 01 (um) computador completo, com processador Intel ® Celeron® CPU G470 @ 2.00GHz, 

memória instalada (RAM) 4,00 GB, sistema operacional de 64 Bits, processador com base 

em x64, com monitor marca Samsung, teclado e mouse, em regular estado de conservação 

e funcionamento, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 



- 01 (um) computador completo, com processador Intel ® Core (TM) i3-3220 CPU 3.30GHz 

3.30 GHz, memória instalada (RAM) 4,00 GB, sistema operacional de 64 Bits, com monitor 

marca Samsung, teclado e mouse, em regular estado de conservação e funcionamento, 

avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 

- 01 (um) computador completo, com processador Intel ® Core (TM) CPU 650 @ 3.20GHz 

3.20 GHz, memória instalada (RAM) 4,00 GB, sistema operacional de 64 Bits, com monitor 

marca Samsung, teclado e mouse, em regular estado de conservação e funcionamento, 

avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 

- 01 (um) computador completo, com processador Intel ® Core (TM)2 Quad CPU Q8400 @ 

2.66GHz 2.67GHz, memória instalada (RAM) 4,00 GB, sistema operacional de 64 Bits, com 

monitor marca Samsung, teclado e mouse, em regular estado de conservação e 

funcionamento, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 

- 01 (um) computador completo, com processador Intel ® Core (TM)2 Duo CPU E7500 @ 

2.93 GHz 2.94GHz, memória instalada (RAM) 4,00 GB, sistema operacional de 64 Bits, com 

monitor marca LG, teclado e mouse, em regular estado de conservação e funcionamento, 

avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 

 

  

III) AVALIAÇÃO: R$ R$ 6.820,00 (Seis mil oitocentos e vinte reais)  

 

IV) DÉBITO DA DEMANDA: R$  R$ 6.210,00 (Seis mil duzentos e dez reais), valores 

atualizados até 31/05/2019.  

 

V) LANCE MÍNIMO: R$ R$ 3.410,00 (Três mil quatrocentos e dez reais) correspondente ao 

valor da avaliação em 08/10/2019.  

 

VI) CONDIÇÕES GERAIS:  

O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial IVAN RODRIGUES NOGUEIRA, inscrito na 

JUCEG sob o n° 054, com endereço no estabelecido na Rua 18,nº110, Ed. Business 

Center, sala 4, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP: 74.120-080, fone: +55 62 3100-9531, 

realizado de forma ELETRÔNICA por meio do portal ARREMATA BEM, website 

www.arrematabem.com.br e PRESENCIAL, no edifício Metropolitan, na torre Tokyo, sala de 

reunião 1 na Av. Dep. Jamel Cecílio, n 2690, jardim Goiás, Goiânia Goiás. 

 

 

Compete aos interessados em participar do leilão: a) cadastrar previamente no site; b) 

solicitar habilitação com antecedência de 24h da data prevista para o encerramento do 

leilão; c) ler atentamente o edital de leilão e documentos disponibilizados no site; d) ao 

arrematante, enviar o comprovante de pagamento ao leiloeiro no prazo improrrogável de um 

dia útil ao e-mail pagamento@arrematabem.com.br ou outro indicado pelo leiloeiro; e) 

assegurar que possui os requisitos de estrutura para participar do leilão via internet 

(conexão, equipamento, etc); f) analisar detalhadamente os lotes, documentos e 

informações do leilão, inclusive visitando o(s) bem(ns), quando possível, mediante prévio 

agendamento, além das informações abaixo:  

 

VII) ÔNUS: INEXISTE. 

  



VIII) DÉBITOS, ÔNUS E HIPOTECA: eventuais débitos que recaiam sobre o bem, seja de 

natureza tributária (IPTU), proprter rem (condomínio), serão todos sub-rogados no valor da 

arrematação, isto é: o imóvel será transferido ao arrematante livre de débitos e ônus 

anteriores à arrematação. Eventuais penhoras e hipotecas serão extintas com a 

arrematação, ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses credores.  

 

IX) PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar o preço no ato da arrematação, ou no 

prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução. Pagamento deverá ser À VISTA. Considerando 

a natureza do bem penhorado e o valor da avaliação, não será admitida proposta de 

aquisição em prestações na forma do art. 895 do CPC. 

 

  

X) COMISSÃO: a remuneração do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da 

arrematação, não está incluída no valor do lance. O pagamento será à vista, através de 

depósito bancário. Em caso de adjudicação pelo exequente, ou remição, ou suspensão da 

execução pelo executado deverá ser pago 5% (dois por cento) do valor da avaliação e o 

comprovante deverá ser imediatamente encaminhado pelo e-mail: 

pagamento@arrematabem.com.br .  

 

XI) CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 889, 

incisos I à VIII e parágrafo único, do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus 

respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar 

desconhecimento diante da publicidade. em rede mundial de computadores. Este edital será 

publicado no sítio eletrônico www.arrematabem.com.br conforme previsto no art. 887, §2°, 

do Código de Processo Civil - CPC.  

 

XII) E para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será 

publicado.  

 

 

 

Goiânia, 10 de março de 2020. 

 

MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES  OLIVEIRA 

JUÍZ(A) DE DIREITO.  

 


