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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA EMPRESARIAL
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Lam. Central – Sala 713 – Castelo/RJ.
Telefone: 3133-2724 / 3133-3606
E-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO, com o prazo de 15 (quinze) dias, extraído dos autos das Massas
Insolventes de BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, BEMFAM - CIDADANIA, EDUCAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE - CEDESS e BEMFAM CONSULTORES ASSOCIADOS E PESQUISA -
CONAPES, (Processo nº 0067279-36.2016.8.19.0002), na forma abaixo:

O DR. LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES, Juiz de Direito da Terceira Vara Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que no dia 02.07.2020, às
13:00 horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES
PORTELLA, serão apregoados e vendidos a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 09.07.2020, no mesmo horário,
através do site, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê
o Art. 891, § único do CPC, os bens arrecadados, descritos e avaliados conforme fls. 2297.- AVALIAÇÃO DE BENS:
(encontrados na Estrada da Soledade, s/n, Lt. 45 – Duque de Caxias/RJ): 01 Veículo Marcopolo / Volare Athos MC ON, placa
FDJ 3451/RJ. Observação: Depreciação de 40% sobre a média da tabela FIPE de veículos semelhantes de R$ 101.052,00.
Valor: R$ 60.631,20; 01 Veículo GM / Zafira Expression, 2.0, placa LPL 3912/RJ. Observação: Depreciação de 25% sobre o
valor da tabela FIPE de R$ 28.668,00. Valor: R$ 21.501,00; 04 Monitores de computador de tubo, sendo 01 da marca LG, 01
da marca Samsumg e 02 da marca Positivo. Valor: R$ 80,00; 03 Armários de ferro. Valor: R$ 300,00; 09 Armários de
compensado em péssimo estado de conservação sem possibilidade de atribuição de valor econômico; 01 Rack de
computador (servidor). Valor: R$ 90,00. TOTAL: R$ 82.602,20 (oitenta e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte centavos),
sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 85.835,20 (oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco
reais e vinte centavos); AVALIAÇÃO DE BENS: (encontrados na Rua Capitão João Manuel, nº 3450 – Porto Novo – São
Gonçalo/RJ): 07 Armários de duas portas. Valor: R$ 200,00; 01 Armário de quatro portas. Valor: R$ 90,00; 01 Armário de
duas portas com um nicho aberto na parte superior. Valor: R$ 80,00; 01 Gaveteiro com três gavetas. Valor: R$ 60,00; 02
Mesas. Valor: R$ 90,00; 01 Máquina de encadernação Assane. Valor: R$ 130,00; 01 Quadro de avisos de cortiça e tampa de
vidro. Valor: R$ 15,00; 10 Desktops PC. Valor individual: R$ 100,00; 05 Monitores de computador. Valor individual: R$ 80,00;
02 Scanners: Valor: R$ 80,00; 02 Racks com servidores. Valor individual: R$ 600,00; 04 Switchs. Valor: R$ 200,00; 02
Nobreak de servidor. Valor individual: R$ 90,00; 01 Impressora multifuncional da marca HP. Valor: R$ 70,00; 01 Notebook da
marca Lenovo G460. Valor: R$ 120,00; 01 Notebook da marca Samsumg série 5 ultra, 13.3 polegadas, memória 4GB, Intel
Core I7. Valor: R$ 250,00; 01 Negatoscópio (visualizador de raio x). Valor: R$ 110,00; 01 Impressora de cheque. Valor: R$
120,00; 01 Fax marca HP. Valor: R$ 70,00; 01 Cartucho de tinta em pó para impressão a laser 64480XW. Valor: R$ 10,00;
02 Patch panel. Valor individual: R$ 70,00; 06 Teclados de computador. Valor individual: R$ 10,00; 02 Patchcord. Valor
individual: R$ 30,00; 01 Box de cabo de rede (aparentemente cheio). Valor: R$ 40,00; 01 calculadora financeira marca Sharp.
Valor: R$ 120,00; 11 HD's. Valor individual: R$ 30,00; 01 Driver de DVD. Valor: R$ 10,00; 01 Telefone para teleconferência
da Polycom. Valor: R$ 110,00. TOTAL: R$ 5.345,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais), sendo atualizado na data
de expedição do presente edital para R$ 5.554,20 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).- Ficam
os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos,
na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do CPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados
neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão
previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro
(www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à
aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no
Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário
certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante
caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo
permitido. Podendo haver proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, mediante sinal à vista do valor
equivalente a 25% do lance, nos termos do Art. 895, I e II do CPC. O preço da arrematação deverá ser depositado através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do Leiloeiro, a qual
deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a
comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta
corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos os prazos sem que
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o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a
aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a novo Leilão, não sendo
admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim,
qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o
presente Edital, aos cinco dias do mês de Junho de 2020.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Fabio Cordeiro Lopes, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Luiz
Alberto Carvalho Alves - Juiz de Direito.
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