
EDITAL DE LEILÃO – LEILOEIRO OFICIAL: Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, JUCESP n° 844. 

1-) COMITENTE: MODAL DISTRIB. DE TIT. E VAL. MOB. LTDA, CNPJ/MF sob o nº 

05.389.174/0001-01, na qualidade de administradora do FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, CNPJ nº 

22.415.372/0001-11.  

2-) OBJETO DO LEILÃO: MATRÍCULA Nº 94.811 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE JUNDIAÍ-SP: IMÓVEL: LOTE DE TERRENO urbano, sem benfeitorias, sob nº 571, do loteamento 

denominado CHAMPS PRIVES, situado no município de Campo Limpo Paulista, comarca de Jundiaí, com 

a área de 1.109,89m2, possuí 15,00m de frente para a Rua das Araucárias, do lado direito, visto da 

referida rua, mede 60,06m, e confronta com o lote nº 570, do lado esquerdo mede 60,15m e confronta 

com o lote nº 572, nos fundos mede 22,00m, confrontando com o Sistema de Lazer M. Cadastrado PM 

nº 02.303.62/2001. IMÓVEL DESOCUPADO. OBS: Eventuais PROPOSTAS podem ser enviada para ao 

Leiloeiro (elidilei@megaleiloes.com.br), as quais serão enviadas para a análise do COMITENTE.  

3-) VALOR DO LANCE INICIAL: R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a 1ª Praça; R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para a 2ª Praça – O Imóvel está sendo vendido, somente para pagamento: À 

VISTA.  

4-) DIA E HORÁRIO DO LEILÃO: O Leilão será realizado somente na forma eletrônica (online) com 

término da 1ª Praça no dia 26 de novembro de 2.019 às 15h00min e término da 2ª Praça no dia 17 

de dezembro de 2019 às 15h00min.  

5-) DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO E SEU PAGAMENTO – O arrematante deverá pagar à 

vista, a título de comissão, o valor integral correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço total 

de arrematação do imóvel, a ser pago diretamente em conta corrente bancária de titularidade do 

leiloeiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do encerramento do leilão. Sendo certo que é de total 

responsabilidade do arrematante efetuar os pagamentos no prazo correto. A comissão devida ao leiloeiro 

não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se 

a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante, 

hipótese em que serão deduzidas todas as despesas incorridas na realização do leilão.  

6-) DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento integral do preço do 

imóvel arrematado e da Comissão do Leiloeiro, à vista, em até 48 (quarenta e oito) horas, mediante 

TED/Depósito em conta corrente bancária a ser informada oportunamente.  

7-) 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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