
EDITAL DE LEILÃO
LEILOEIRO OFICIAL: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, JUCESP N° 844.

1-) COMITENTE(S): 

TALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, brasileiro(a), analista de sistema, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 363.751.998-40,

portador(a) do RG: 44.155.913-X - SSP/SP, solteiro(a), residente(s) e domiciliado(s) na Rua Bela Vista, nº 93, , Bocaina,

Ribeirão Pires/SP - CEP: 09425-030.

2-) OBJETO(S) DO LEILÃO:

IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 2.732 do 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIBEIRÃO PIRES/SP - DESCRIÇÃO DO BEM :

Um prédio residencial e respectivo terreno constituido por partes dos lotes 7 e 8, da quadra A, situo à rua Luzitanos, nº 106,

antiga Rua Dois, Vila Gomes, Ribeirão Pires/SP, medindo 5m de frente para a citada Rua dos Luzitanos e com igual medida na

linha dos fundos, por 25m da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a área de 125m2, confrontando do lado

esquerdo de quem da rua olha o imóvel, com o prédio 110, construído em parte da área remanescente de propriedade dos

transmitentes, do lado direito confronta com o Prédio 102, construído no Lote 6, e nos fundos divide com o Lote 56, todos da

Quadra A.  Contribuinte(s) / Inscrição(ões) Cadastral(is): 343-14-03-0530-00-0000 e CCI 1002747 - Imóvel(is) Ocupado(s) -  

3-) VALOR DO LANCE INICIAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

CONDICIONADO À APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO(A, OS, AS) COMITENTE(S)

4-) DIA E HORÁRIO DO LEILÃO: 

O LEILÃO será realizado somente na forma eletrônica (on line), com término no dia  15/04/2019, às  15:00hs.

5-) O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo arrematante/comprador, corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o

valor de venda do imóvel arrematado (conforme Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas

pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial) e deverá ser depositado

pelo arrematante diretamente em conta corrente bancária de titularidade do Leiloeiro.

6-) DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet através do

Portal www.megaleiloes.com.br. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br e

deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. Maiores informações: (11) 3149-4600. Sem mais.


