
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Processo nº: 1037133-31.2015.8.26.0100

Autor: BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACÁE 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2020, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Lote 1 – Uma área de terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 
(três), situada em Barra de Macaé, 2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, 
medindo 3.000,00m², ou seja, com as seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, 
com referida Rodovia Amaral Peixoto; 50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 
07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de 
extensão por um lado, com a área designada por lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro 
lado, com a área designada por lote nº 04. . Matrícula nº 2986 no 3º CRI de Macaé.   
Contribuinte: 02.2.152.0501.001-21.   Matrícula Atualizada: Consta na Av.2 averbação de 
construção de um prédio comercial composto de salas para escritório, num total de 166,14m² de 
área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Consta na 
Av.4 averbação de edificação do 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de 
área construída. Consta na Av.8 a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula, referente 
a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229- 90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São Paulo).   Débitos 
de IPTU em Aberto: não localizado.   Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado.   Valor da 
Avaliação: R$ 1.713.761,63(Um milhão, setecentos e treze mil, setecentos e sessenta e um 
reais e sessenta e três centavos), atualizados até setembro de 2020, pela Tabela Prática do 
TJSP.   OBS: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem 
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas, presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo 
eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não poderá pleitear 
complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. 
De igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência dos bens móveis arrematados..

É o que cumpria informar.



LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Telefone(s): (11) 3047-9800
www.lut.com.br


