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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências

EDITAL DE ARREMATAÇÃO - LEILÃO
Processo nº
Classe
Assunto
Requerente

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

O Doutor CLÁUDIO DE PAULA PESSOA, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de
Empresas e Falências de Fortaleza, em virtude da lei, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos da Ação acima mencionada,
será realizado leilão na modalidade virtual através de lances ofertados por meio do site
do Leiloeiro (https://www.montenegroleiloes.com.br), em primeira chamada no dia 11
de março de 2021, às 10:00 horas, iniciando os lances pelo valor mínimo de avaliação do
bem, conforme planilha anexa; em segunda chamada no dia 23/03/2021 às 10:00 horas,
iniciando os lances por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e em
terceira chamada no dia 06/04/2021 às 10:00 horas, iniciando os lances por qualquer preço,
não estando este sujeito à aplicação do conceito de preço vil (§ 2º-A, Inc. V, art. 142). Os
lotes poderão ser visualizados através do site supramencionado ou nos seguintes dias, horários
e endereços: a visitação em primeira chamada ocorrerá no endereço sito na Rua Tertuliano
Potiguara, nº 1109, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60135-280, no dia 10 de março de 2021, das
9h às 16h; a visitação em segunda chamada será no endereço sito na Rua Ademar Paula,
1000 - Esplanada do Castelão, Fortaleza /CE, CEP 60867-640, no dia 22 de março de 2021,
das 9h às 16h; e a visitação em terceira chamada ocorrerá no endereço sito na Rua Ademar
Paula, 1000 - Esplanada do Castelão, Fortaleza /CE, CEP 60867-640, no dia 05 de abril de
2021, das 9h às 16h. O arrematante online deverá efetuar o pagamento integral do lote em até
24h (vinte e quatro horas), através de transferência bancária (DOC, TED, Caixa Rápido)
diretamente na conta corrente da empresa Leiloeira (Banco Bradesco – Agência 2367-1 – C/C
3300-6 – CNPJ: 28.542.999/0001-10), acrescida da comissão do Leiloeiro, qual seja, 5%
(cinco por cento) sobre o valor do lote arrematado. A entrega do lote arrematado ocorrerá após
a confirmação da integralização do pagamento, com prazo para retirada nas seguintes datas,
horários e endereços a seguir delineados: em primeira chamada, iniciando no dia 15/03/2021 e
findando no dia 16/03/2021, das 9h às 16h, no endereço sito na Rua Tertuliano Potiguara, nº
1109, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60135-280, sob pena de perdimento da arrematação; em
segunda chamada, iniciando no dia 25/03/2021 e findando no dia 26/03/2021, das 9h às 16h,
na sede do Leiloeiro sito na Rua Ademar Paula, 1000 - Esplanada do Castelão, Fortaleza /CE,
CEP 60867-640; e em terceira chamada, iniciando no dia 08/04/2021 e findando no dia
09/04/2021, das 9h às 16h, na sede do Leiloeiro sito na Rua Ademar Paula, 1000 - Esplanada
do Castelão, Fortaleza /CE, CEP 60867-640, tudo em conformidade com a decisão de fls.
152.108 a seguir transcrita: "Vistos. Intime-se a peticionante às pp. 151895/151896, através
de seu causídico, acerca das informações prestadas pela Administradora Judicial às pp.
152079/152081. Com fundamento na petição às pp. 152082/152083, RECEBO e RATIFICO o
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2º aditivo ao instrumento particular de acordo com a ASCORFIN e os quotistas dos Fundos
de Investimento OBOÉ. De acordo com as explicações constantes na petição às pp.
152087/152089, AUTORIZO a realização de acordo com o Sr. Francisco Helionidas
Diógenes Pinheiro Neto, por ser medida que se mostra mais favorável à Massa Falida. Em
face das razões expendidas na petição às pp. 152101/152106, DEFIRO a realização do leilão
dos bens móveis listados e avaliados às pp. 152107, nos termos requeridos pela
Administradora Judicial. Editais de praxe. De tudo, cientifique o Ministério Público.
Expedientes necessários.". Ficando, de logo, intimados todos os credores interessados através
do presente edital. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do
Ceará, aos 24 de fevereiro de 2021. Eu, Selma Maria Bezerra Montenegro, Auxiliar
Judiciário, matrícula 12354, digitei. Subscrito pelo Supervisor de Unidade Judiciária.
DESCRIÇÃO DOS BENS:
LOTE

QTD
11

DESCRIÇÃO

VALOR
INICIAL

Servidores, sem marca (Sucata) (no estado)

4

Monitores AOC, preto (Sucata) (01-0317) (01-0018) (001728)
(002018) (no estado)

1

Monitor AOC, preto com prata (Sucata) (no estado)

1

Monitor LG, preto (Sucata) (no estado)

1

Monitor LG, prata com preto (Sucata) (001695) (no estado)

1

Monitor Samsung, preto (Sucata) (no estado)

1

800,00

Forno microondas Brastemp (02-0010) (no estado)

2

2

Grades de ferro (no estado)

5

Lixeiras (no estado)

2

Cubas (no estado)

2

Estruturas de alumínio retangular (no estado)

2

Calhas de lâmpadas (no estado)

1

Ventilador de coluna (no estado)

2

Cadeiras, giratórias, cor preta (001679) (002014) (no estado)

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito

150,00
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