
 
 

EDITAL DE LEILÃO 
 

Vera Maria Aguiar de Sousa, Leiloeira Oficial inscrita na Junta Comercial do Estado de 
Rondônia - JUCER sob a matrícula nº. 18/2013 faz saber através do presente Edital, 
que devidamente autorizada pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL TENERIFE, inscrita no CNPJ 

10.765.769/0001-54, promoverá a venda em Leilão do imóvel abaixo descrito, na data, 
hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. 
 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR 
 

04 
AREA TOTAL DO TERRENO 1.8572 m², AREA TOTAL CONSTRUIDA 8.004,47 
m², AREA RESIDENCIAL COMPOSTA POR 72 APARTAMENTOS, COM 01 VAGA 
DE GARAGEM. SENDO A PARTE FISICA COMPOSTA DE SUBSOLO DE 
1.427,55 m², PAVIMENTO TERREO (GUARITA, VESTIARIO, CAIXA DE LIXO, 
GAS, DECK, HOME) 557,13m², PAVIMENTO TIPO (12 x 500,04 m²) COM 
6.548,00m², SENDO 06 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO, AREA TOTAL DO 
APARTAMENTO TIPO É DE 111,17 m² e AREA PRIVATIVA 72,09 m². 
APARTAMENTO COMPOSTO DE 02 (DUAS) SUITES, 01 (UM) DORMITORIO, 
W.C SOCIAL, SALA DE ESTAR/JANTAR, SACADA, HALL, COZINHA E AREA DE 
SERVIÇO, IMOVEL LOCALIZADO A RUA PASTOR EURICO ALFREDO NELSON 
(RUA 02) 1809, NOVA PORTO VELHO. 
COTAS: 706; 805; 806 e 1206 

Obs.: Venda em caráter “Ad-Corpus” e no estado em que se 
encontra. O Arrematante continuara pagando as parcelas do 
apartamento conforme contrato anterior. 

 
R$ 90.000,00 
 
Cada Imóvel 

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: 
 RUA PASTOR EURICO ALFREDO NELSON, Nº 1809, B. AGENOR DE CARVALHO- 
CEP.: 76.820-206 (NA OBRA DO CONDOMÍNIO)   
(o 2º leilão somente será realizado se não houver arrematação no 1º leilão):  
 

1º LEILÃO: 01/09/2015, às 10h.   R$ 90.000,00 
 

2º LEILÃO: 16/09/2015, às 10h (caso não seja arrematado no 1º leilão). R$ 
69.000,00 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: à vista, mais comissão de 5% a Leiloeira. 
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E PAGAMENTO: 
O imóvel será vendido a quem maior lance oferecer por valor igual ou superior ao valor 
de lance mínimo, mencionado para cada lote, acrescido do valor de 5% sobre a venda, 
correspondente à comissão da Leiloeira, tudo nos termos da Lei 9.514/97.  
No ato da arrematação o arrematante pagará ao vendedor o valor total da arrematação, 
mais comissão de 5% á leiloeira, em cheques separados. 
O imóvel será vendido em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas e descrição 
mencionadas nos Editais e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. 
Em caso de arrematação do imóvel, o comprador exime o vendedor da responsabilidade 
pela evicção, conforme previsto no artigo 448 do Código Civil/2002, exceto se 
detectada qualquer ação ou medida judicial colocando em questão a propriedade do 
vendedor, após a definitiva decisão judicial, transitada em julgado, quando então o 
vendedor devolvera ao arrematante os valores pagos, devidamente corrigido pelo IGP-M 
(Índice Geral de Preços de Mercado), ficando sem efeito a arrematação neste Leilão. 



O comprador deverá cientificar-se previamente das obrigações e direitos constantes das 
especificações e convenções de condomínio.  
O imóvel será vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação, bem como 
da localização do imóvel adquirido, não sendo cabível pleitear a rescisão da venda em 
tais hipóteses.  
DESPESAS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL:  
Impostos e taxas perante a prefeitura e condomínio serão assumidos pelo comprador a 
partir da arrematação, salvo disposição em contrário de eventuais alterações neste edital. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas e providencias relativas à aquisição 
do imóvel no Leilão, destacando-se, mas não estando limitadas às seguintes: Escritura 
Pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registro, averbações, desocupação do imóvel, levantamento de eventual 
restrição imposta por lei de zoneamento e uso do solo, legislação ambiental, e ainda 
das obrigações e dos direitos decorrentes das convenções e especificações de 
condomínio e etc. E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar 
desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de Leilão. 
 

Para mais informações - tel.: (69) 9223 3004 ou Site www.veraleiloes.com.br 
 
 

Vera Maria Aguiar de Sousa 
Leiloeira Oficial - JUCER 10/2006 

http://www.veraleiloes.com.br/

