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EDITAL DE ARREMATAÇÃO - LEILÃO
Processo nº
Classe

0158450-45.2013.8.06.0001
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Recuperação judicial e Falência
OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A Em Falência e outros
Terceiros Interessados

Assunto
Requerente

O Doutor CLÁUDIO DE PAULA PESSOA, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza,
em virtude da lei etc...FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos da Ação
de Falência acima mencionada, será realizado na data de 15 de fevereiro de 2019, às 10h, o Leilão dos bens móveis abaixo
descritos, pelo leiloeiro Fernando Montenegro Castelo, com endereço nesta Capital, na Rua ADEMAR PAULA, Nº 1000,
ESPLANADA DO CASTELÃO, CEP 60.867-640 e a visitação se dará na Rua General Tertuliano Potiguara, 1093, Aldeota,
desta capital, CEP: 60.135-280, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2019, das 9h às 16h. Os lotes poderão ser visualizados e
arrematados por meio de lances presenciais ou virtuais, através do site do Leiloeiro (www.montenegroleiloes.com.br). O lance
mínimo deverá ser o valor dos bens constantes e caracterizados às fls. 148.832/148.833 dos autos. Sobre os lotes de 01 a 03,
restou aplicado deságio de 10% (dez por cento) sobre a disponibilização anterior, haja vista tratarem de bens remanescentes
de outras hastas. Os concorrentes presenciais deverão estar aptos a fazer, de imediato, o pagamento do valor total de
arrematação, que será obrigatoriamente através de boleto bancário (por lote) ou mediante a prestação de caução
correspondente a 30% (trinta por cento) acrescida da comissão do Leiloeiro, qual seja, 5% (cinco por cento) sobre o valor do
lote arrematado, devendo o restante do pagamento se dar no prazo de 3 (três) dias, ficando, desde já, cientificados de que a
não complementação do pagamento importará na perda da caução em favor da Massa Falida, a teor do artigo 897, caput, do
CPC, sendo-lhe vedado, ainda a participar de leilão a ser realizado posteriormente. Os arrematantes online deverão efetuar o
pagamento integral do(s) lote(s) através de transferência bancária (DOC, TED, Caixa Rápido) diretamente na conta corrente
da empresa (Banco Bradesco  Agência 2367-1  C/C 3300-6  CNPJ: 28.542.999/0001-10). Os lotes que porventura não
forem adquiridos na data do leilão permanecerão disponíveis para visitação no mesmo local e horários, a partir do dia 18 de
fevereiro de 2019, podendo ser arrematados, destaque-se, sem redução de valores, por meio de lances virtuais
(www.montenegroleiloes.com.br), até 20/02/2019, às 16hs. A entrega dos bens arrematados, apenas, dar-se-á após o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da confirmação da integralização do pagamento, com prazo final para retirada do lote
até o dia 22/02/2019, às 16hs, sob pena de perdimento da arrematação, tudo em conformidade com a decisão de fls.
148.836/148.837, a seguir transcrita: "Vistos. [...] Isto posto, acolho o pedido de fls. 148834/148835 e autorizo a realização
dos leilões dos bens discriminados e nos termos solicitados nas petições de fls. 148785/148790 e 148823/148827,
respectivamente, devendo-se considerar a listagem dos bens móveis que seguirão a leilão a constante das fls.
148.832/148833, conforme requerido às fls. 148830/148831; devendo-se considerar, também, a data designada para a
realização do leilão do bem imóvel o dia 08 de fevereiro de 2019. Expeçam-se os editais de praxe da Secretaria e intimem-se
o representante legal do Comitê de Credores e o representante do Ministério Público. Após, voltem-se os autos imediatamente
conclusos para apreciação das demais demandas pendentes de análise. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 14 de
dezembro de 2018. Cláudio de Paula Pessoa Juiz Assinado Por Certificação Digital". Ficando de logo, INTIMADOS OS
SÓCIOS da empresa falida, cônjuges, se casados forem, caso a intimação pessoal não seja efetivada. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, aos 14 de dezembro de 2018. Eu, Selma Maria Bezerra
Montenegro, Supervisor de Unidade Judiciária, respondendo, matrícula 12354, digitei e subscrevi.
DESCRIÇÃO DOS BENS:

LOTE

QTD

1

19

DESCRIÇÃO

VALOR INICIAL

Cavaletes de madeira
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2

3

1

4
19

Pisos elevados para informática

260,00

Cofre com duas portas"Confiança", (002645)

190,00

CPU (01-1008) (001559) (13-0185) (001808)
(01-0192) (001482) (002855) (001582) (01-1047)
(13-0152) (000243) (001727) (002153)
(01-0048) (5 sem patrimônio)

600,00

4

Monitor, "LG" (01-0108) (000241) (01-0022)
(001403)

7

Monitor, "AOC" (001791) (01-0286) (001583)
(001769) (001682) (001581) (001718)

2

Monitor, "Samsung" (01-0309) (01-0341)

1

Monitor, "MKTECH" (01-0026)

2

Scanner, "Kodak" ScanMate i1120, branco com
cinza (001995) (001485)

1

Fax "Panasonic" KX-FT72 (002617)

57

Teclados

1

Calculadora, "Elgin" MA-5120, elétrica, branca

1

Calculadora, "Procalc" LP19, elétrica, branca

1

Calculadora, "Sharp" EL-611P, elétrica, branca

1

Calculadora, "Olivetti", Logos 662, elétrica,
branca

1

Calculadora, "Olivetti", Summa 220, elétrica,
chumbo

2

Switch D Link 8 portas DES 1008 D

1

Telefone Gigaset Siemens
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Mouse

2

Switch, da marca "3COM", modelo 4210 com 26
portas

1

Switch, da marca "3COM", modelo 2226 com 26
portas

1

Switch, da marca "3COM", modelo 2024 com 26
portas

1

Firewell de rede Proventia M3

1

Switch de Telecomunicação, da marca
Grandstream
Leitora/gravador CD, DVD, disquete, roteador,
POS ingênico, telefone, Switch D-Link

1

Nobreak de 15 KVA
Sucatas de informática (cabos, fios)

5

6

1

Armário de ferro, alto, verde, com 2 portas e
chave (000846)

3

Extintores de Incêndio

1

Ar Condicionado, "Springer", Minimax, Janeleiro,
12.000 BTU's
(001515)

1

Gaveteiro, de madeira, baixo, cinza, com 3
gavetas (000772)

1

Mesa, para computador, bege, com apoio de
teclado (002619)

3

Mesa, em "L", cinza (01-0084) (01-0278) (000108)

2

Mesa, cinza (01-0310) (01-0001)

1

Quadro com mapa do município de Fortaleza
(002637)

1

Quadro flanelógrafo, de veludo verde

1

Quadro de cortiça, marrom, pequeno (002625)

150,00

150,00
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7

Compensados de madeira e baias de mesa

6

Cadeira azul, giratória, com braço (01-0208)
(000863) (01-0155)
(01-0110) (01-0197) (sem patrimônio)

2

Cadeira preta, giratória, com braço (001364)
(002164)

1

Porta papel

2

Bandeja de plástico

2

Estante de madeira com prateleiras

2

Estante de ferro alta com prateleiras

2

Estante de ferro pequena com prateleiras

1

Estante de ferro com prateleiras e rodinhas

1

Gerador de energia STEMAC ST 2030
Série: 0040195704
Motor marca: MWM, Modelo: D 3
Gerador Marca: WEG, Modelo: GTA
Potência 40/37KVA, Rotação 1800 rpm.

8

80,00

200,00

9

10

150,00

18.000,00

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado por certificação digital1

1

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
  2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.
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