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ESTADO DO ES~iRnU SANTO
PODE" JUDlCIÁRIO

MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA
FÓRUM JUIZ NILsor, ,EVDI,

RUA PEDRO DcfoS, flo 54 - CENTRO - ~jUNIZ FRElRE - ES - eEP: 29380-000
TelefMeis): 3S44-1398 _R~mal: 22/ (28) %44-098 - R,lnlal: 25

En13n, >JMm",'ca. mire;I'e',i'tIe5. \1,-;'...1"

EDITAL DE PRAÇA

N0 DO PROCESSO: 0000130-75.2003.8.08.0037 (037.03.000130-1)
AÇÃO; Execução Fiscal
Exequente: UNIAO A ". )

Executados: FRANCISCO CÔGO (PESSOA JlIRÍDICA) e FRANCISCO COGO ( Pessoa Flslca

MM. Juiz(a) de Direito da t.1UNIZ FREIRE - VARA ÚNICA do Estado do Espírito Santo, por nomeação na (o,rma da lei etc.

FINALIDADE:

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que o Leiloeiro Público Oficial indicado pela
exequente (UNIÃO), Sr. MAURO COlODETE (tel. 2B 3S42 3333, 99955 5000 e ~27) 999S5 SOOOe e-
mail: sac@cQlodeteleiloes.com.br} estará levando a público pregão de venda e arremataçao em MUNIZ FREIRE-
VARA ÚNICA SITUADA: FÓRUM JUIZ NilSON FEYDIT RUA PEDRO DEPS, N° 54 - CENTRO - MUNIZ FREIRE -
ES, pelos autos supramencionados, o bem abaixo descrito, também nas datas abaixo:

la PRAÇA:
DIA 19 DE OUTUBRO DE 20t8, por saldo não inferior ao valor da avaliação.

za PRAÇA(em não havendo licitante na primeira):
DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, arrematando quem maior lance oferecer -(exceção
art. 692 do CPC-preço vil).

DESCRIÇÃO DO BEM:

HORA:14h

HORA: 14h30nlin

II

Bem(ns): "UM IMÓVEL TIPO LOJA - sito à Rua José Martins, n0401 - centro - Muniz Freire-ES, com as seguintes caracteriscias;
ndar, Térreo, de alinhame alinhada, de posição conjugada, de situação de frente, com estrutura de a/varnaria/concreto,

cobertura de laje, com paredes de alvenaria, com revestimento externo de reboco, padrão de conservação bom, instalação
sanitária interna simples, instalação elétrica embutida, estando o imóvel ocupado, o terreno com topografia em aclive,
situação meio da quadra, com serviços de águe, energia elétrica, esgoto, iJuminação publica, rede telefônica, limpeza urbana,
pavimentação de calçamento, coleta de lixo e sarjeta. Confrontando.se por seus diversos lados com: L.E, ;Renata Ferreira
Soares da Silva, L.D.: Paulo Roberto Silva, Frente: Com a referida Rua, Fundos: Com quem de Direito. Medindo o Terreno:
10,OOm, de frente e fundos, por 20,OOm, nas laterais, totalizando; 200,OOm2 e medindo a construção, 10,OOm, de frente po
10,5m, nas laterais, totalizando 105,OOm2 de área construída na unidade. Devidamente regitado no Setor de Tributação do
Município de Muniz Freire-ES, sob o nOOl.Ol.031.0145.001. li (*Transcrieão de acordo com o auto de penhora de fl.13L

Valor da avaliação: R$112.351,24 (Cento e doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), atualizado
em 03/07/2018.
Valor da dívida reclamada: R$12.254,58 (doze l"1i1, duzentos e c;nquenta e quatro reais e çinquenta e oito centavos),

Da designação da pr~~a, fica(m) INTIMADO(s) o(s) executado(s), caso não seja(m) localizado(s) pelo Oficial de Justiça para,
querendo, pagar a diVida;
Quem pretende arrematar os bens, deverá comparecer ao local no horário designado;
Que o pagamento do débito implicará o pagamento de CUSTAS DO LEILOEIRO, nos termos do 9 20, do art.13 da Lei
nOl0.522/02;
Que o arrematante, se desejar, poderá requerer ao Juízo, após o depósito do valor da arrematação, a sua investidura na
condiç~o de ?eposi.tário do bem arrematado, em substituição ao executado ou outro depositário, até o desfecho do leilão;
Que nao sera posslvel o parcelamento administrativo do valor da arrematação (conforme informado à f1.99);
E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente ital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado na
forma da lei. '
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