EDITAL DE LEILÃO
João Alves Barros, leiloeiro oficial inscrito na JUCEG n° 007, com escritório à Rua 23, nº 40,
Pavilhão Master Hall, Jardim Santo Antônio, Goiânia/GO, devidamente autorizado pela Credora
Fiduciária ITAÚ UNIBANCO S.A, com sede em São Paulo/SP, na Praça Alfredo Egydio de
Sousa Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setúbal, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04,
nos termos da cédula do contrato n. 10123710700, no qual figuravam como Fiduciante Fábio de
Moura Aguiar representante comercial, portador da CI nº 3658979-2ª via –SSP-GO e do CPF nº
881.573.851-72, e para Jackeline de Paula Santana de Andrade Aguiar, do lar, portadora da CI
nº 4479238-2ªvia- SSP-GO e do CPF nº 004.900.481-61, ambos brasileiros, casados entre si sob
o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados nesta capital, levará a
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei n. 9.514/97, artigo 27 e
parágrafos, no dia 15 de Fevereiro de 2018, às 10 horas, à Rua 23, nº 40, Pavilhão Master Hall,
Jardim Santo Antônio, Goiânia/GO, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a
R$ 188.613,75 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Treze Reais e Setenta e Cinco
Centavos) o imóvel registrado sob a Matrícula Nº 230.350, Ofício de Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição Comarca de Goiânia/GO. Uma casa residencial Geminada nº 02 do Residencial
Della “V”, com a seguinte divisão interna: 2 quartos sendo uma suíte casal, sala de estar, cozinha,
banheiro social, Hall, Garagem e área de serviço, com área total de 191,71m², sendo 85,50m² de
área construída e 106,21m² de área descoberta, correspondendo-lhe a fração ideal de 191,71m²
ou 47,11% da área do lote de terras nº 16, da quadra 50, sito a rua Marabá, no Jardim Mirabel
com 406,93m², cuja propriedade foi devidamente consolidada em nome da Credora Fiduciária,
registrando-se que o imóvel encontra-se ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia 27 de Fevereiro de 2018, no mesmo horário e local, para realização do
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 106.799,58 (Cento e Seis Mil,
Setecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos). Os interessados em participar
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.leilomaster.com.br e se habilitar
acessando a página deste leilão com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará
exclusivamente através do site www.leilomaster.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do
leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad
corpus” e no estado de conservação em que se encontra e eventual irregularidade ou
necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e
encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante pagará no ato, o
valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de
arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.leilomaster.com.br, o
qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali
estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer
outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de
Leiloeiro Oficial.

