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VARA EXECUÇÃO FISCAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - CAMPO GRANDE / MS 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

do executado 2510 (CNPJ/MF 00.168.313/0003-15):  

  

A MM. Juiza de Direito Joseliza Alessandra Vanzela Turine, da Vara Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual - 

Campo Grande/MS, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 

interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Execução Fiscal, que ESTADO DO MATO GROSSO 

DO SUL promove em face de FRIGORIFICO GAMELEIRA LTDA - Processo nº 0010473-28.2006.8.12.0001 

(001.06.010473-3) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 25 de outubro  de 2016, às 10h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 28 de outubro de 

2016, às 10h30min e se encerrará em 17 de novembro de 2016, às 10h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

 

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  será conduzida pela Gestora Judicial 

LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 e pela Leiloeira 

Oficial Sra. Regina Aude Leite de Araujo Silva, matriculada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul – 

JUCEMS, sob 013. 

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

A comissão do Gestor, a cargo do arrematante, será de 5% (cinco por cento) do valor de arrematação até R$ 100.000,00 

(cem mil reais), sendo que, ultrapassado este valor a comissão será de 4% (quatro por cento) do valor da arrematação. 

Se houver desistência ou arrependimento do arrematante do bem arrematado, a comissão será devida da mesma forma, 

observados os limites estabelecidos no caput; Para os demais casos a comissão devida será de 2% (dois por cento) do 

valor da avaliação, ou da execução, o que for menor, e será paga: a) na adjudicação, pelo adjudicatário, após o 

encerramento da praça, salvo especial concessão do(a) Gestor(a). Caso a adjudicação tenha sido requerida em data 

anterior ou posterior à praça, a comissão será paga no prazo que o Juízo fixar; b) na desistência da execução ou 

renúncia ao crédito, pelo exequente; c) em caso de pagamento da dívida, pela parte executada; d) na concessão de 

isenção após a publicação do edital, pela parte executada; se a concessão de isenção for anterior a publicação do edital 

de praça, a comissão ficará a cargo do exequente, se este não efetivou a comunicação devida, anteriormente a 
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publicação do edital. No caso de suspensão da alienação judicial eletrônica, em virtude de pagamento do débito à vista 

ou parcelado após a expedição do edital de leilão, será devida a comissão de 2% do valor do débito, a cargo do 

executado. 

 

Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência 

patrimonial dos bens arrematados. 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Bem: Lote 1) 01 equipamento monobloco frigorifico, modelo KFN 500, em bom estado de conservação e funcionamento.  

Valor da avaliação: R$ 9.256,00 (nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais). Lote 2) 01 kit de câmara frigorifica, 

constituído de painéis que revestem uma sala de aproximadamente 7,00 m por 4,00 m, trilhagem área, com seis trilhos e 

uma porta de inox, de aproximadamente 2,00 m por 2,50 m, equipamentos em bom estado de conservação e 

funcionamento. Valor da avaliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Lote 3) Um conjunto de equipamentos frigoríficos, 

constituído de um conjunto de motor e compressor, Manzoli, com motor marca Brasil, cor verde, Mod. I 514/6 1755 RPM, 

CV 60, e ainda um forçador de congelamento de câmara frigorifica. Valor da avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Depositário: Alcione Pieri Lopes. Localização dos bens: Rua Presidente Arthur Bernardes, 1.485 – Campo 

Grande/MS. Valor da causa: R$ 34.702,46 em março de 2016. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) 

eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Não consta dos autos a existência de causas ou recursos 

pendentes de julgamento sobre o bem a ser arrematado. Nada mais.” 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Joseliza Alessandra Vanzela Turine 

Juíza de Direito 


