
  

Estado do Rio de Janeiro 
PODER JUDICIÁRIO 
 
 

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA EMPRESARIAL DA 
COMARCA DA CAPITAL 

(Av. Erasmo Braga, nº 115, Lâmina I, Sala 720, Centro, RJ) 
 

Falência de CHEGA DE SAUDADE BOTEQUIM LTDA – ME 
 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 15 (quinze) 
dias, extraído dos autos da Falência de CHEGA DE SAUDADE BOTEQUIM LTDA 
– ME, processo nº 0426929-75.2015.8.19.0001, na forma abaixo: 
 
A Dra. MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Juíza de Direito da Vara acima, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente à CHEGA DE SAUDADE BOTEQUIM 
LTDA – ME, aos falidos JOÃO ANTÔNIO LOUREIRO LIMA e ANDRÉ 
FERREIRA COSA, através de seu advogado Dr. CÂNDIDO OLIVIERI CARNEIRO 
DE SOUZA, OAB/RJ 139.481, ao Liquidante Judicial e demais Credores e 
Terceiros Interessados, que com fulcro no art. 689-A do CPC, através do 
site www.depaula.lel.br, oLeiloeiro Público Oficial, LUIZ TENORIO DE 
PAULA, com escritório na Av. Almirante Barroso, 90 Gr. 1105, Centro, Rio de 
Janeiro (RJ), tel. (21)2524-0545, levará a público pregão a alienação, somente via 
internet, estando aberto para lances, encerrando-se o Primeiro Leilão com lances até 
o dia 18/06/2018, às 15,00h por valor igual ou superior ao da avaliação, e não 
havendo licitantes, fica automaticamente reaberto para lances através do site 
doLeiloeiro, encerrando-se em Segundo Leilão, pela Melhor Oferta no 
dia 25/06/2018, às 15,00h, dos bens arrecadados e avaliados às fls. 135/136, 
constituídos de: 01 (um) armário em madeira no estado, avaliado em R$80,00 
(oitenta reais); 05 (cinco) armários de vestiários no estado, avaliados cada um em 
R$50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais); 05 
(cinco) bancadas em inox, avaliadas cada uma em R$50,00 (cinqüenta reais), 
totalizando R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais); 01 (um) arquivo na cor preta, 
avaliado em R$10,00 (dez reais); 01 (uma) cadeira infantil no estado, avaliada em 
R$30,00 (trinta reais); Lote contendo aproximadamente 70 (setenta) cadeiras fixas 
em madeira, no estado, avaliado em R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais); 04 
(quatro) cadeiras dobráveis, avaliadas cada uma em R$40,00 totalizando R$160,00 
(cento e sessenta reais); 02 (duas) chapas em inox, avaliadas cada uma em R$150,00 
(cento e cinqüenta reais), totalizando R$300,00 (trezentos reais); 01 (um) forno 
elétrico, avaliado em R$80,00 (oitenta reais); 01 (um) forno industrial, no estado, 



  

avaliado em R$200,00 (duzentos reais); 02 (dois) freezers em inox, usados no 
estado, avaliados cada um em R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.000,00 
(um mil reais); Lote com 05 (cinco) freezers na cor branca, usados no estado, 
avaliados no total de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 01 (uma) fritadeira 
usada, no estado, avaliada em R$100,00 (cem reais); 01 (uma) máquina de gelo 
usada, no estado, avaliada em R$120,00 (cento e vinte reais); 01 lote contendo 
panelas diversas usadas, avaliado em R$50,00 (cinqüenta reais). Bens sem valor 
comercial: 01 lote de pratos usados, no estado; 01 lote contendo garfos, facas e 
colheres usados, no estado; 01 caixa contendo utensílios plásticos diversos usados, no 
estado; caixas contendo louças diversas para cozinha usadas, no estado; engradado 
contendo 12 garrafas vazias de cerveja; 01 lote contendo aproximadamente 125 copos 
usados diversos. Os bens são encontrados na Rua Coqueiros, n° 143, Catumbi, 
Rio de Janeiro – RJ. Avaliação total em R$5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta 
Reais). Regras de Participação On-line: Para participar do pregão on-line terão os 
interessados que: 1) realizar cadastro prévio no site: www.depaula.lel.br, 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); 2)aceitar os termos e condições do 
contrato; 3)criar uma senha, pessoal, intransferível e de sigilo obrigatório, mediante a 
qual será realizada a certificação eletrônica e obtidos lances que serão de 
responsabilidade exclusiva do usuário-licitante; e 4) Instalar proteção antivírus e 
firewall e adotar todos os mecanismos de segurança contra invasões; 5) A 
participação no leilão, por meio da formulação de lances, implica na aceitação 
integral e irretratável dos termos e condições do Contrato de Participação em Pregão 
Eletrônico;6) Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de 
arrependimento; 7) Ficam cientes os interessados que assumem os riscos naturais 
inerentes às falhas técnicas relacionadas à falta de conexão, de energia e erro de 
sistema operacional, ou outras circunstâncias, que possam vir a inviabilizar a sua 
participação no leilão. Condições Gerais da Alienação: A) Os bens objeto da 
alienação estarão livres de qualquer ônus, não havendo sucessão do arrematante 
nas obrigações do devedor, devendo todos os créditos vir a ser habilitados nos autos e 
suportados com as forças da massa, conforme art. 141, inciso II da Lei nº 
11.101/2005; B) Os bens serão alienados mediante as condições ora elencadas e no 
estado em que se encontram, não sendo aceitas reclamações e desistências 
posteriores à arrematação, C) Interessados na visitação dos bens, deverão entrar em 
contato com o escritório do Leiloeiro, para que seja marcado dia e hora; D) Cientes(s) 
o(s) arrematante(s) que, obrigatoriamente, contarão com o prazo de 30(trinta) dias 
corrido, contados da homologação da arrematação e da expedição da ordem de 
entrega dos bens móveis, para retirá-las do local em que se encontram, sob pena de 
arcar(em) com multa diária, a ser fixada pelo Juízo, caso não sejam retiradas no prazo 
ora estabelecido; E) Arrematação à vista ou a prazo de até sete dias, mediante 



  

caução, 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de cartório de 1% até o limite máximo 
permitido.Ciente os interessados que o não pagamento do preço no prazo acima 
estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor da massa a perda da caução, voltando o 
bem a novo leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso. Para 
conhecimento geral é expedido o presente edital que será publicado e afixado no local 
de costume na forma da lei. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e 
três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito. Eu, ALINE TAVARES PIRES, 
Responsável pelo Expediente do Cartório, matrícula 01/30756, mandei digitar e 
subscrevo.(Ass.) MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA– Juiza de Direito. 

 


