
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

- Em Liquidação Extrajudicial –  

CNPJ 27.406.222/0001-65 

 

 

EDITAL PUBLICO DE LEILÃO  

LEILÃO PARTICULAR PARA VENDA DE BENS DIVERSOS 

 

 

O Sr. Liquidante da DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

devidamente autorizado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL (Lei nº 6.024)  torna 

público para conhecimento dos interessados que venderá atavés de Leilão 

Publico Extrajudicial, na modalidade leilão do tipo “MAIOR LANCE OU 

OFERTA”, respeitado o valor mínimo para venda de Bens Divesos de 

propriedade da Liquidanda, conforme listagem publicada no site: 

www.buaizleiloes.com.br. Os bens serão comercializados exclusivamente 

atraves de um unico leilão que será realizado no dia 17/05/2022 pelo leiloeiro  

publico oficial autorizado e regularmente inscrito na Junta Comercial do 

Estado do Espírito Santo ALEXANDRE BUAIZ NETO – Leiloeiro/JUCEES – nº005. Por 

estar decidido e formatado nos ditames legais, incluídos nas “Condições 

Gerais de Venda/Leilão”, postadas também no site acima indicado, fica 

designada a venda dos bens da seguinte forma: 

 

DOS BENS – Os bens são vendidos no estado em que se encontram, não sendo 

aceitas desistências ou reclamações, estando ciente o arrematante de que as 

condições e quantidades dos lotes expostas podem estar aproximadas. DA 

VISITAÇÃO – As visitas ocorrerão nas datas 09 e 10 e 11 de Maio de 9h às 16h 

nos endereços Av. Princesa Isabel nº478, segundo andar, Centro - Vitória/ES 

(Lotes 01 a 395) e Rua Domingos Dadalto nº33, Oriente, Cariacica/es (Lotes 401 

a 697). DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO exclusivamente 

ELETRÔNICO, através do Portal www.buaizleiloes.com.br. O Leilão será praça 

unica e estará aberto para lances condicionais no dia 28/04/2022, sendo o 

pregão ao vivo com encerramento dos lances a partir do dia  17/05/2022 às 

10h. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda de 

cada bem corresponderá ao valor da avaliação indicado na relação 

constante do site (o valor da comissão de 5% não esta incluida na avaliação 

do bem). DOS LANCES - Os lances deverão ser ofertados pela Internet, através 

do Portal www.buaizleiloes.com.br. Para os lances ofertados via internet o 

interessado deverá, com antecedência mínima de 48 horas cadastrar-se no 

site www.buaizleiloes.com.br, e enviar a documentação que será 

oportunamente solicitada para homologação do cadastro. A DESCRIÇÃO E 

AVALIAÇÃO DOS BENS ESTÃO DESCRITAS no site acima indicado, onde se 

encontram relacionados os diversos itens que irao a leilão: Cadeiras, Mesas, 

Computadores, Prateleiras, utensílios de escritorio, equipamentos de 

informatica e outros.  

Imagens e mais informações em: www.buaizleiloes.com.br 

 

 

     Eduardo Felix Bianchini - Liquidante 
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