
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 2 – Terreno formado pela unificação dos lotes 4, 4B e 5A, que de acordo com planta 
de remembramento aprovado pela PMM em 21.02.90, requerimento nº 8908/89, passa a medir e 
confrontar-se da seguinte maneira: 75,00m de frente com a rua Acadêmico Paulo Sergio C. 
Vasconcelos; 75,00m de fundos, com Arley A. Carvalho Imobiliária; 100,00m de um lado com o 
lote 3A; e, 100m de outro lado, com o lote 5B, perfazendo a área total de 7.500,00m². Matrícula 
nº 14.705 no 2º CRI de Macaé. Contribuinte: 01.6.044.0340.002.40.   Matrícula Atualizada: 
Consta na Av.2 averbação de construção de um prédio comercial administrativo, situado a rua 
Acadêmico P. Sergio C. Vasconcelos nº 704 na Granja dos Cavaleiros neste 1º distrito de 
Macaé, com a área construída de 156,00m², estando a mesma Cadastrada sob o nº 
01.6.044.0340.002.402. Consta na Av.4 averbação de construção de um galpão, situado a rua 
Acadêmico Paulo Sergio C. Vasconcelos nº 704 na Granja dos Cavaleiros neste 1º distrito de 
Macaé, com a área construída de 600,00m², estando o mesmo cadastrado sob o nº 
01.6.044.0340.001-393.   Débitos de IPTU em Aberto: não localizado.   Débitos Inscritos em 
Dívida Ativa: não localizado.   Valor da Avaliação: R$ 3.492.343,00 (três milhões, quatrocentos e 
noventa e dois mil, trezentos e quarenta e três reais), 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..
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