
EDITAL DE LEILÃO 

LEILOEIRO OFICIAL: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 844.  

1-) COMITENTE/VENDEDOR:  

ROBERTO ENRICO MANCA DI VILLAHERMOSA, italiano, casado, advogado, OAB/SP nº 182644, 
inscrito no CPF n. 099.711.388-08, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua 
Humberto I, nº 173, un. 23. 

2-) OBJETO DO LEILÃO:  

LOTE ÚNICO: O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 153.694 DO 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: O CONJUNTO nº 12, localizado no 1º andar do “EDIFÍCIO MONTERREY 

OFFICE TOWER”, situado à Rua Álvaro Rodrigues, nº 182, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área útil 

de 48,36m2, área comum de 44,20m2, perfazendo a área total construída de 92,56m2, correspondendo-

lhe a fração ideal de 1,1111% do terreno do edifício; cabendo ao referido conjunto o direito ao uso de 

uma vaga indeterminada e com uso de manobrista na garagem coletiva do edifício. Contribuinte: 

085.095.1059-8. 

OBS: IMÓVEL DESOCUPADO. 

A ARREMATAÇÃO SERÁ CONDICIONADA À APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO COMITENTE. 

3-) Valor do Lance: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para pagamento somente à 
vista, em até 48 (quarenta e oito) horas após o final do Leilão, em conta corrente do COMITENTE, a ser 
informada oportunamente. 

4-) DIA E HORÁRIO DO LEILÃO: O Leilão será realizado somente na forma eletrônica (online) com 
encerramento no dia 20 de setembro de 2.019, a partir das 16:00hs.  

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. 
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