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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

VENDA DE IMÓVEIS RETOMADOS 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB 

ECOCREDI, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de 

pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 

n°11.565.109/0001-92, constituída em 02.12.2009, com sede na Rua 

Germano Volkart, nº 57, bairro Centro, no município de Três Coroas/RS, 

CEP: 95.660-000, representada por seu Diretor Executivo senhor SERILO 

KAPPES e pelo Diretor Administrativo senhor JORGE ISMAEL KEHL, torna 

público que em 14/09/2017 às 10:00hs., realizará a alienação na 

modalidade de Leilão, do tipo maior lance, à partir de lance mínimo 

pré-estipulado, por intermédio do Leiloeiro Oficial, Sr. Ademir Miguel 

Corrêa, telefones (54) 3282-7699 / (54) 3282-9651 / (54) 99945-2256 / 

(54) 99973-8341 ou ainda pelo e-mail: 

leiloeiroademir@correaleiloes.com.br e, site: www.correaleiloes.com.br 

devidamente autorizado pelo comitente para a venda do(s) 

imóvel(eis), no estado de conservação e ocupação em que o(s) 

mesmo(s) se encontra(m), localizado(s) e descriminado(s) no item 1 – 

DO OBJETO – deste Edital, consoante o que dispõem os Decretos 

21.981/32 e 22.427/33, bem como pelas normas e condições a seguir 

enumeradas: 

 

1 – DO OBJETO: 

 

mailto:leiloeiroademir@correaleiloes.com.br
http://www.correaleiloes.com.br/
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Vinte e três  (23) imóveis de metragens e posicionamentos diversos, 

localizados em cidades distintas, assim descritos: 

 

IMÓVEL COMARCA DE TRÊS COROAS/RS 

Item 01: Terreno urbano, com a área de 1.070,00m², sem benfeitorias, 

em uma rua Perimetral Projetada, medindo 22,50m de largura na 

frente e 20,00m nos fundos, por 57,00m de comprimento na divisa 

Norte e 50,00m da divisa Sul, tendo as seguintes confrontações: pela 

frente ao LESTE, com uma rua Perimetral Projetada; pelos fundos ao 

OESTE, ao NORTE e SUL, com terreno de Theóphilo Petry e sua mulher. 

Averbado a construção de um prédio em alvenaria com a área de 

495,12m², situado na rua Guilherme Sauer, nº 1656, na cidade de Três 

Coroas/RS.Matricula nº 1.013, Ofício de Registro de Imóveis de Três 

Coroas/RS. AVALIADO EM R$ 491.001,04 (quatrocentos e noventa e um 

mil, um real e quatro centavos). 

Item 02: Terreno urbano, com a área de 1.433,50m², compreendendo 

uma casa de alvenaria, residencial, de dois pavimentos, com 

192,50m², sob o nº 190, situado nesta cidade de Três Coroas/RS, na 

Rua Rui Barbosa, lado par, esquina com a rua Anita Garibaldi, que lhe 

fica ao Leste, no quarteirão formado pelas ruas Rui Barbosa, Anita 

Garibaldi, Felipe Bender e Helberto Willrich, medindo 30,50m de frente 

por 47,00m de extensão da frente aos fundos, tendo as seguintes 

confrontações: pela frente ao SUL, com a rua Rui Barbosa; pelos 

fundos ao NORTE, com imóvel de Emilio Muller e com o de Eny Haide 

Gutheil, Rogério Darci Muller e de Selivio Colômbo; ao LESTE, com a 

rua Anita Garibaldi e ao OESTE, com imóvel de Julieta Tomazoni e 

outros. Matrícula nº 1.428, Ofício de Registro de Imóveis de Três 
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Coroas/RS.AVALIADO EM R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil 

reais). 

Item 03: Terreno urbano, com a área de 300,00m², sem benfeitorias, de 

forma regular, situado nesta cidade de Três Coroas RS, na Rua 

Eduardo Willrich, do lado sul do prédio 82, no quarteirão formado 

pelas ruas Eduardo Willrich, Mundo Novo, Carlos Gomes e Av. Santa 

Maria, tendo as seguintes medidas e confrontações: pela frente ao 

LESTE, onde mede 11,00m, com a rua Eduardo Willrich; fundos a OESTE, 

onde mede 11,00m, com imóvel de Arlindo Ruppenthal e Guido Breno 

Diefenbach, ao NORTE, onde mede 30,00m, com imóvel de Helberto 

Lauro Ruppenthal e ao SUL, onde mede 30,00m, com imóvel de 

Genice Colombo. Matrícula nº 3.128, Ofício de Registro de Imóveis de 

Três Coroas/RS.AVALIADO EM R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais). 

 Item 04: Terreno urbano, sem benfeitorias, de forma irregular, com a 

área de 1.164,40m², situado na Rua Henrique Juergensen, lado impar, 

nesta cidade de Três Coroas/RS, distante 24,80m ao norte da Travessa 

Luiz Sander, no quarteirão formado pelas Ruas Guilherme Sauer, 

Imperatriz Leopoldina, Henrique Juergensen e Travessa Luiz Sander, 

com as seguintes medidas e confrontações: a OESTE, mede 24,55m 

com a Rua Henrique Juergensen; LESTE, tem 23,00m com o terreno de 

propriedade de Maria DebrairSironi; ao NORTE, mede 46,42m com 

imóvel de Werner Arthur Muller; e, ao SUL, tem 51,35m com o dito de 

Haubrich e Cia Ltda. Matrícula nº 3.273, Ofício de Registro de Imóveis 

de Três Coroas/RS. AVALIADO EM R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 

mil reais). 

Item 05: Terreno urbano, com a área de 1.631,30m², compreendendo 

um prédio de alvenaria, com 228,52m², sob nº 1.700, situado nesta 

cidade de Três Coroas RS, na Rua Guilherme Sauer, lado par, distante 

217,50m ao Sul da esquina com a rua Imperatriz Leopoldina, tendo as 
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seguintes medidas e confrontações: pela frente ao LESTE, onde mede 

24,70m, com a rua Guilherme  Sauer; pelos fundos a OESTE, onde 

mede 23,25m, com imóvel de Sérgio Tadeu de Lima; ao NORTE, onde 

mede 77,35m, parte com terreno de Werner calçados Ltda e, parte 

com dito de Theophilo Petry e ao SUL, onde mede 72,50m, com dito 

de Arcenio Gidio Trierweiler. Matrícula nº 3.298, Ofício de Registro de 

Imóveis de Três Coroas/RS. AVALIADO EM R$ 690.928,00 (Seiscentos e 

noventa mil novecentos e vinte e oito reais). 

Item 06: Terreno urbano, com a área de 3.297,90m², sem benfeitorias, 

situado nesta cidade de Três Coroas RS, na rua Guilherme Sauer, lado 

par, distante 53,20m ao sul da rua Imperatriz Leopoldina, no quarteirão 

formado pelas ruas Guilherme Sauer, Henrique Juergensen, Luiz Sander 

e Imperatriz Leopoldina, tendo as seguintes medidas e confrontações: 

pela frente ao LESTE, com a rua Guilherme sauer, onde mede 64,30m; 

ao OESTE, com terreno de Theophilo Petry, onde mede 57,00m; ao SUL, 

com terreno de Silmar Brocker, onde mede 47,50m e ao NORTE, com 

terreno de Irmãos Cumerlatto Ltda, em 50,00m com terreno de 

Theophilo Petry, onde mede 17,00m. Matrícula nº 3.299, Ofício de 

Registro de Imóveis de Três Coroas/RS. AVALIADO EM R$ 790.000,00 

(Setecentos e noventa mil reais). 

Item 07: Terreno urbano, compreendendo um prédio misto, com 

85,54m², situado nesta cidade de Três Coroas RS, em uma rua Sem 

denominação, medindo 12,50m de largura por 45,00m de 

comprimento, tendo as seguintes confrontações: pela frente, com a 

mencionada rua, sem denominação; fundos com uma Vala; ao LESTE, 

com terras de Abilio Shoenardie e a OESTE, com terras de 

Comunidade Evangélica de Três Coroas. Matrícula nº 4.934, Ofício de 

Registro de Imóveis de Três Coroas/RS. AVALIADO EM R$ 310.000,00 

(trezentos e dez mil reais). 
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Item 08: Terreno urbano com a área de 2.328,80m², compreendendo 

um pavilhão em alvenaria, de fins industriais, com 940,29m², sob 

número 1.750, situado nesta cidade de Três Coroas RS, na Rua 

Guilherme Sauer, no quarteirão formado pelas ruas Guilherme Sauer, 

Luiz Sander, Imperatriz Leopoldina e Henrique Juergensen, tendo as 

seguintes medidas e confrontações: ao LESTE, onde mede 25,00m, 

com a rua Guilherme Sauer; ao OESTE, onde mede 24,05m, com a rua 

Henrique Juergensen; ao NORTE, onde mede 102,50m, com terreno de 

Silmar Hainy Brocker e ao SUL, onde mede 98,50m, com terreno de 

Lydio Carlito Feller. Matrícula nº 4.965, Ofício de Registro de Imóveis de 

Três Coroas/RS. AVALIADO EM R$ 1.954.849,48 (Um milhão, novecentos 

e  cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos). 

 

IMÓVEL COMARCA DE IGREJINHA/RS - 

Item 09: Lote 03 - Terreno urbano de forma regular, sem benfeitorias, 

com área de 300,00m², designado como lote 03 da Quadra 100 do 

Loteamento Parque das Acácias, situado na Rua dos Eucaliptos no 

Bairro Bom Pastor, na cidade de Igrejinha/RS, com as seguintes 

medidas e confrontações: Pela frente ao OESTE, com a Rua dos 

Eucaliptos, onde mede 12,00m; fundos ao LESTE com o lote 14, onde 

mede 12,00m, pelo lado NORTE com o lote 02, onde mede 25,00m e 

pelo lado SUL, com o lote 04, medindo 25,00m. Terreno este que dista 

em 62,00m sentido norte-sul da esquina da Rua João Jorge Renck 

com a Rua dos Eucaliptos, no quarteirão incompleto formado pelas 

Ruas dos Eucaliptos, João Jorge Renck e Rua da Figueira. Matrícula nº 

11521, Ofício de Registro de Imóveis de Igrejinha/RS.AVALIADO EM R$ 

79.000,00 (Setenta e nove mil reais). 
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IMÓVEIS COMARCA DE TAQUARA/RS - 

Item 10: Terreno urbano, com a área de 511,29m², sem benfeitorias, 

sito em Taquara-RS, no Bairro Jardim do Prado, na Rua José Loureiro 

da Silva, lado par, distante 207,40m ao oeste da esquina com a Rua 

Erechim, no quarteirão formado pelas ditas vias, Rua Mal. Floriano e 

Av. Oscar Martins Rangel, tendo as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente ao sul, mede 14,60m, com a Rua José 

Loureiro da Silva; fundos ao norte, mede 15,30m, com terreno de Luiz 

Paulo Gonzaga; por um lado ao oeste, mede 34,20m, com terreno de 

Eloy Maria Gonzaga e Luiz Paulo Gonzaga; por outro lado ao leste, 

mede 34,20m, com terreno de Eloy Maria Gonzaga. Matrícula nº 

47.161, Ofício de Registro de Imóveis de Taquara/RS.AVALIADO EM R$ 

190.000,00 (Cento e noventa mil reais)  

Item 11: Terreno urbano, com a área de 375,00m², sem benfeitorias, 

medindo 15,00m de frente por 25,00m de frente a fundos, situado 

nesta cidade, na rua Mal. Floriano, lado ímpar, distante 32,50m do 

prédio 25594 que fica ao leste, no quarteirão formado pelas ruas Mal. 

Floriano, pinheiro Machado, Henrique Bauermann e Av. Oscar Martins 

Rangel, tendo as seguintes confrontações: ao norte, com a rua Mal. 

Floriano; ao oeste, com terreno de Eloy Maria Gonzaga; ao sul, com 

terreno de Eloy Maria Gonzaga e, ao leste, com dito de Antonio Paulo 

Gonzaga. Sobre o imóvel encontra-se construída uma casa de 

alvenaria, com área de 132,00m², nº 2595, averbada. Matrícula nº 

21.597, Ofício de Registro de Imóveis de Taquara/RS AVALIADO EM R$ 

307.290,00 (Trezentos e sete mil e duzentos e noventa reais). 
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IMÓVEIS COMARCA DE PAROBÉ/RS - 

Item 12: Terreno urbano, com área de 222,04m², sem benfeitorias, de 

forma irregular, constituído do lote 19 da quadra C, do LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL SÃO RAFAEL, na Rua Candiota, distante 13,50m ao leste 

da esquina com a Rua Paraíba, dentro do quarteirão incompleto 

formado pelas ditas ruas e ainda as Ruas Deneval Franquilin Queiroz e 

Cerejeira, no Bairro Colina do Leão, em Parobé-RS, tendo as seguintes 

confrontações: pela frente ao NORTE, com a Rua Candiota; fundos ao 

SUL, com a Área Verde (APP) do referido loteamento; lado OESTE, 

com o lote 18 e lado LESTE, com o lote 20 de L.C. Incorporações Ltda – 

EPP. Matrícula nº 54.822, Ofício de Registro de Imóveis de Taquara/RS. 

Item 13: Terreno urbano, com área de 200,82m², sem benfeitorias, de 

forma irregular, constituído do lote 18 da quadra C, do LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL SÃO RAFAEL, o entroncamento das Ruas Candiota e 

Paraíba, dentro do quarteirão incompleto formado pelas ditas ruas e 

ainda as Ruas Deneval  Franquilin Queiroz e Cerejeira, no Bairro Colina 

do Leão, em Parobé-RS, tendo as seguintes confrontações: pela frente 

ao NORTE, com a Rua Candiota; lado LESTE, com o lote 19; lado SUL, 

com a Área Verde (APP) do referido loteamento e lado OESTE, com a 

Área  Verde (APP) do referido loteamento. Matrícula nº 54.821, Ofício 

de Registro de Imóveis de Taquara/RS.  

Item 14: Terreno urbano, com área de 242,87m², sem benfeitorias, de 

forma irregular, constituído do lote 20 da quadra C, do LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL SÃO RAFAEL, na Rua Candiota, distante 23,50m ao leste 

da esquina com a Rua Paraíba, dentro do quarteirão incompleto 

formado pelas ditas ruas e ainda as Ruas Deneval  Franquilin Queiroz e 

Cerejeira, no Bairro Colina do Leão, em Parobé-RS, tendo as seguintes 

confrontações: pela frente ao NORTE, com a Rua Candiota; fundos ao 

SUL, com a Área Verde (APP) do referido loteamento; lado OESTE, 
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com o lote 19 e lado LESTE, com o lote 21 de L.C. Incorporações Ltda – 

EPP. Matrícula nº 54.823, Ofício de Registro de Imóveis de Taquara/RS. 

OS TRÊS LOTES AVALIADOS CONJUNTAMENTE EM R$ 135.000,00 (Cento e 

trinta e cinco mil reais) 

Obs.: Passível negociação para compra de lote individual, com 

valores apartir de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

 

IMÓVEL COMARCA DE IVOTI/RS - 

Item 15: Terreno situado no Bairro 25 de Julho, na zona urbana, nesta 

cidade de Ivoti-RS, localizado no quarteirão formado pela Rua Dom 

Pedro II, Rua Jacob Müller, Rua São Leopoldo e Rua João Enzweiler, 

composto do lote nº 11 da quadra nº 138, com a área de 1.050,34m², 

de forma irregular, com frente ao sul para a Rua João Enzweiler, na 

extensão de 43,27 metros de comprimento, e ao leste para a Rua São 

Leopoldo, na extensão de 23,95 metros de largura; ao norte, limita 

com o lote nº 07, da extensão de 25,50 metros; e ao oeste, limita com 

o lote nº 12, na extensão de 35,16 metros. Matrícula nº 3.086, Ofício de 

Registro de Imóveis de Ivoti/RS.AVALIADO EM R$ 674.811,73 (Seiscentos 

e setenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e noventa e três 

centavos). 

 

IMÓVEL NOVO HAMBURGO/RS - 

Item 16: Terreno situado no Bairro Canudos, no quarteirão formado 

pelas ruas Darci Venturini, Bruno W. Storck, João batista L. Badará e 

Athanásio Becker, constituído dos lotes 02 e 03, com a área de 640,00 

metros quadrados, medindo 20,00 metros de largura e 32,00 metros de 
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comprimento, com frente ao leste, no sentido da largura, para a rua 

Athanásio Becker, lado ímpar, distante 20,00 metros da esquina com a 

rua Darci Venturini, que lhe fica ao norte, confrontando nos fundos ao 

oeste com imóveis que são ou foram de Oscar Maurer, ao norte com 

o lote 01, e ao sul com o lote 04, ambos de Madeireira Canudense 

Ltda. posteriormente, no mesmo foi feito um aumento de um 

pavilhão/depósito industrial, em alvenaria estruturada (padrão 

médio), com área de 241,25m2, totalizando a área de 504,58m2. 

Matrícula n° 95.515, do CRI de Novo Hamburgo/RS. AVALIADO EM R$ 

832.714,48 (oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e quatorze reais e 

quarenta e oito centavos) 

 

IMÓVEL SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS - 

Item 17: Unidade Residencial 04 do Condomínio das Bromélias, SITA NA 

ZONA URBANA DO LUGAR DENOMINADO Salto, distrito de Eletra, neste 

Município, localizada à esquerda de quem entra, sendo a segunda 

deste lado, a contar do portão de acesso, com a área de 390,24m² 

(trezentos e noventa metros e vinte e quatro decímetros quadrados), 

confrontando-se: 14,76m de frente, ao sudoeste, com a circulação 

interna do condomínio; 17,72m ao noroeste com a Rua G do 

loteamento Vila Eletra; 28,78m ao sudeste, com a unidade 03; e 

25,06m ao noroeste, com a unidade 05; distando 16,81m da Rua E, 

pelo alinhamento da via de circulação interna do condomínio. O 

Condomínio é formado por 12 unidades, e foi constituído na área total 

de 6.836,60m², objeto do R.17/20.560 e AV.18/20.560 do livro 2, sob a 

forma de unidades autônomas, com posterior edificação, constituído 

com base nos artigos 8º da Lei 4.591/64, 3º do Decreto –Lei 271/67 e 

1.331 e seguintes do Código Civil. A construção, moradia unifamiliar, a 

ser feita nesta unidade, será de responsabilidade do futuro 
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proprietário. O Município aprovou o Condomínio, segundo o Decreto 

nº 168/2006, de 13/4/2006. A Convenção de Condomínio foi registrada 

sob o nº 4.493 do livro 3. Matricula n° 22.265 , do CRI de São Francisco 

de Paula/RS. AVALIADO EM R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais). 

 

IMÓVEIS CAPÃO DA CANOA/RS - 

Item 18: Terreno urbano, situado na Praia e Município de XANGRI-

LÁ/RS, constituído do lote nº 18 (dezoito) e metade do lote 19 

(dezenove), da quadra 2-LA (dois –LA), e pelo cadastro municipal é 

quadra 0018 (dezoito), setor 373 (trezentos e setenta e três), que 

formam um único terreno, que mede 18,00 (dezoito) metros de largura 

na frente e mesma medida nos fundos, por 35,00 (trinta e cinco) 

metros de comprimento da frente aos fundos , em ambos os lados, 

com a área de 630,00m² (seiscentos e trinta metros quadrados), e 

com as seguintes confrontações: ao Norte, com o lote nº 

17(dezessete); ao Sul, com parte do lote nº 19 (dezenove); ao Leste, 

com a rua Rio Carreiro, onde faz frente; ao Oeste, com o lote nº 03 

(três) e parte do lote nº 02 (dois), distando 48,00 (quarenta e oito 

)metros da esquina da rua Rio dos Sinos, estando o quarteirão 

formado ainda pela rua Rio Forqueta e Alameda Rio da Ilha; e mais 

uma casa de alvenaria, com 133m² que leva o nº 685 da rua Rio 

Carreiro. Matricula n° 53.426, do CRI de Capão da Canoa/RS.  

Item 19: Terreno urbano, situado na Praia de XANGRI-LÁ/RS, neste 

município de Capão da Canoa,RS,  constituído do lote 20 e metade 

do lote 19, da quadra 2-LA , que pelo cadastro municipal é quadra 

0018, setor 373, medindo 18,00 metros de  frente e mesma largura nos 

fundos, com o comprimento de 35,00 metros da frente aos fundos, em 

ambos os lados, com a área superficial de 630,00m², e com as 
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seguintes confrontações: ao Norte, com o restante do lote  19; ao Sul, 

com os lotes 21 e 22; a Leste, com a rua Rio Carreiro, antiga rua 1-A, e 

ao Oeste, com o lote01e parte do lote 02, distando 30,00 metros da 

esquina da rua Rio dos Sinos, antiga rua 24, localizado na quadra 

formada ainda pela rua Rio Forqueta, antiga rua 03 e alameda Rio da 

Ilha, antiga rua 22. Matricula n° 27.194, do CRI de Capão da 

Canoa/RS.  

LOTE AVALIADO EM R$ 692.552,12 (seiscentos e noventa e dois mil, 

quinhentos e cinquenta e dois reais e doze centavos). 

IMÓVEL TORRES/RS - 

Item 20: Fração ideal de 0,0148, do terreno, que corresponderá ao 

Apartamento número 1302, Torre II, do prédio a ser construído, 

denominado Edifício Residencial Due Fratelli, com origem no registro 

número 47 da matrícula nº 74.738. Acompanhado do Box número 64, 

correspondendo a fração ideal de 0,0012, do mesmo Edifício, com 

origem no registro número 48 da mesma matrícula. Matrícula nº 

74.738, do CRI de Torres/RS. AVALIADO EM R$ 330.000,00 (Trezentos e 

trinta mil reais). 

 

IMÓVEL PALHOÇA/SC - 

Item 21: Terreno urbano, com 1.090,61m² (um mil, noventa metros e 

sessenta e um centímetro quadrados), situado no lado par da rua Rui 

Hermundino da Silveira, s/nº, bairro Enseada de Brito, Palhoça/SC, 

distante 62,02 metros da esquina formada pela rua Rui Hermundino da 

Silveira com a rua Vereador Hermundino da Silveira, com uma casa 

de alvenaria medindo 198,00m², confrontando: frente ao norte 36,53 

metros com a rua Rui Hermundino da Silveira, ao sul 24,75 metros com 
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terras de Antônio Hermundino da Silveira e 9,88 metros com terras de 

Zenobia Martins Silveira, ao oeste, 27,45 metros com terras de Antônio 

Hermundino da Silveira, e ao leste 34,54 metros com terras alodial de 

marinha de propriedade de Adir Joelson da Silva. Matricula n° 36.761, 

do CRI da Comarca de Palhoça/SC. AVALIADO EM R$ 1.688.024,40 

(Hum milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, vinte quatro reais e 

quarenta centavos). 

 

IMÓVEL EM NOVO HAMBURGO/RS 

Item 22:  Prédio misto, sito na Rua   1º de  Março, nº 656, e o  respectivo       

terreno, medindo  12m de largura e 35m de comprimento, 

confrontando, ao leste, com o alinhamento da rua 1º  de Março, 

entestando, a oeste com propriedade de Günther  Kronmeyer, 

dividindo-se, no lado norte,  com propriedade  de Gustavo Steigleder 

e,  no lado sul, com dita dos vendedores. Matrícula  1015 do CRI da  

Comarca de Novo Hamburgo/RS. AVALIADO  EM R$ 934.892.18 

(Novecentos e  trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais  e 

dezoito centavos). 

 

 IMÓVEL EM TORRES/RS 

Item 23:  Terreno urbano, situado no lugar denominado “Balneário 

Estrela do Mar”, neste município, dentro do quarteirão formado pelas 

ruas  “F”, “H”, Travessa 02 e final  do loteamento, lado  par, distante  

30m00 metros da esquina com a travessa  02, no sentido leste, 

constituído do lote número sete  (07) da quadra  número  trinta e um   

(31), medindo onze metros (11m00)  de frente  com a rua “F”, ao 

norte, por  trinta e três  metros (33m00) da frente  ao fundo, em ambos  
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os lados; nos fundos, ao sul, com a mesma medida da frente, entesta 

com o lote  número  dez  (10); a oeste, divide-se com o lote nº  (08)  ; a 

leste, divide-se com os lotes nºs. quatro (04), cinco (05)  e seis (06), 

perfazendo uma área  superficial de 363,33m2. Matrícula do CRI 

38.051 da Comarca de Torres/RS. AVALIADO EM R$ 37.618,63 (Trinta e 

sete mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e três centavos)       

 

1.2. Os imóveis serão alienados no estado em que se encontram. A 

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB 

ECOCREDI, não se responsabiliza em fornecer qualquer tipo de infra-

estrutura ou melhoria. 

1.3. VISITAÇÃO: Os imóveis poderão ser visitados nos dias que 

antecederem ao Leilão mediante acerto prévio com o Leiloeiro, com 

escritório na Rua Vinícius de Moraes, n° 453, Vila do Cedro em 

Canela/RS, telefones (54) 3282 7699 e (54) 999738341.  

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO LICITANTE PARTICIPANTE:  

2.1. Todos os interessados em participar do leilão, deverão, 

obrigatoriamente, na data e horário aprazados, estarem munidos de: 

- Documento de Identidade atualizado com foto (RG, CNH ou 

Identidade Funcional); 

- CPF; 

- Comprovante de residência; 
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3. PREÇO MÍNIMO/COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

3.1. O(s) bem(ns) imóvel(eis) será(ão) vendido(s) em R$ (Reais) e o 

preço mínimo de venda será o constante junto ao objeto, conforme 

descrição de cada lote. A comissão do leiloeiro é de 5% (cinco por 

cento) da arrematação e correrá por conta do(s) licitante(s) 

vencedor(es) e, será paga no ato. 

 

4. DOS LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS: 

4.1. O processamento do presente Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

Oficial supracitado na(s) data(s), horário e local abaixo 

mencionado(s), em sessão(ões) pública(s) a ser(em) realizada(s) 

conforme a seguir indicado: 

 

LOCAL:Rua Vinícius de Moraes, n° 453, Vila do Cedro em Canela/RS. 

DATA ÚNICA: 14/09/2017 

HORÁRIO: 10h00min. 

 

5. FORMA(S) DE PAGAMENTO(S) DO(S) IMÓVEL(IS): 

 

- À VISTA, em moeda corrente nacional, ou cheque nominal ao 

comitente; sendo obrigatório o depósito de sinal por ocasião do leilão 

no percentual de 25% (vinte cinco por cento) e o saldo em até 05 

(cinco) dias úteis; 
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- PARCELAMENTO DIRETO,em 60 parcelas (a serem depositadas em 

espécie, nas datas e em conta bancária informada após a realização 

do ato), corrigidas pelo Selic, acrescido de 0,10% de juros 

remuneratórios ao mês, sobre parcela cumulativa. 

5.1. Eventuais propostas diversas da modalidade estabelecida serão 

analisadas, ficando sujeitas a aceitação ou não do(s) comitente(s), 

não prevalecendo diante daquelas previamente estabelecidas com 

o presente edital, devendo ser formalizadas verbalmente e por escrito, 

sendo entregues no ato do leilão.  

5.2. A não complementação em qualquer circunstância do 

pagamento implicará a perda automática do valor pago pelo 

arrematante, em favor do Comitente/Vendedor e da comissão em 

favor do Leiloeiro Oficial. 

5.3. Para aprovação do parcelamento, deverá de ser apresentada 

previamente toda a documentação exigida através do comitente, 

para ser realizada a análise cadastral do licitante junto aos órgãos de 

consulta de crédito (SPC/SERASA), visando aprovação prévia à 

participação no leilão. 

 

6. DA CONTRATAÇÃO: 

6.1. Os valores correspondentes a arrematação, seja entrada, parcela 

ou integralização total do preço no caso de pagamento à vista 

deverão de ser comprovados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

após a data do leilão. Caso não ocorra o comparecimento e a 

integralização do valor correspondente dentro do mesmo prazo, fica 
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expressamente facultado ao Comitente/Vendedor, desconsiderar a 

proposta do arrematante, podendo, a seu critério, adjudicar o 

respectivo bem, ao proponente que concorreu, correspondente ao 

lance anterior e assim sucessivamente, desde que o valor ofertado 

não seja inferior ao preço mínimo de arrematação. 

6.2. O Comitente/Vendedor esclarece que, no caso de proposta para 

pagamento à vista, estará o arrematante obrigado ao sinal de 25% 

(vinte cinco por cento) do valor total, acrescido da comissão do 

Leiloeiro. Terá o comprador 05 (cinco) dias úteis para integralizar o 

saldo de 75% (setenta e cinco por cento), sob pena de perder em 

favor do Comitente/Vendedor o sinal e, em favor do Leiloeiro a 

comissão estabelecida, ficando o Comitente/Vendedor autorizado, 

na forma constante no item anterior (6.1) a adjudicar o bem ao 

licitante classificado em 2º (lugar) e assim sucessivamente, não 

cabendo ao licitante faltoso com o pagamento direito a nenhum tipo 

de ressarcimento e/ou indenização.  

6.3. A Escritura Pública será firmada em até 60 (sessenta) dias corridos 

após o Leilão, devendo constar no instrumento, necessariamente a 

alienação fiduciária, com a vinculação ao edital a forma de 

pagamento e comprovação das parcelas, para fins de registro na 

matrícula em até 30 (trinta) dias após a sua assinatura, sendo passível 

de cancelamento a venda não contratada e registrada no prazo 

estabelecido, quando o atraso for ocasionado pelo licitante 

vencedor, perdendo os valores já pagos em favor do 

Comitente/Vendedor, bem como a comissão para o leiloeiro. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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7.1. Ao final da sessão pública de leilão, realizada pelo senhor 

Leiloeiro, em que o(s) bem(ns) foi(ram) apregoados, será lavrada ata, 

com o que encerrar-se-ão os atos relativos a(s) arrematação(es). 

7.2. O(s) imóvel(is) é (são) alienado(s) no estado em que se 

encontra(m). Qualquer diferença existente entre ele(s) e suas 

documentações, não poderão ser invocadas como motivo para 

compensação quer no preço, quer nas condições de pagamento, 

correndo, ainda, por conta do arrematante as despesas, a iniciativa e 

os meios necessários à desocupação do imóvel, se eventualmente 

ocupado por terceiros. 

7.3. Existindo pendência judicial sobre o imóvel, excetuadas aquelas 

oriundas de dívidas fiscais (IPTU’s), de responsabilidade do 

Comitente/Vendedor até a data da venda do imóvel, o licitante 

vencedor se declara informado da demanda, assumindo de modo 

expresso os riscos correspondentes e exonerando o 

Comitente/Vendedor de prestar garantia pela evicção. 

7.4. Fica desde logo esclarecido que todos os participantes deste 

leilão, pelo simples fato de nele licitarem, sujeitam-se a todos os seus 

termos, condições e normas, especificações e detalhes, que se 

comprometem a cumpri-las plenamente, independentemente de 

qualquer manifestação ou declaração escrita ou expressa. 

7.5. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, o presente Leilão poderá ser revogado, 

ou anulado, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, sem que por esse motivo, assista aos licitantes, direito a 

qualquer reclamação ou indenização, seja a que título for. 
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7.6. Não assinada a escritura no prazo previsto, passará a ser de 

responsabilidade do arrematante todos os tributos e obrigações 

incidentes sobre o imóvel. 

7.7. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos em qualquer fase da licitação. Na 

hipótese de se constatar a falsidade ou a imprecisão das informações 

e/ou dos documentos apresentados pelo licitante, ficará ao o mesmo 

sujeito as sanções cível e penal cabíveis a espécie. 

7.8. Em relação à imissão de posse (se necessário for), fica 

estabelecido que se resultar decorrente de Ação Judicial 

competente, esta será de inteira e única responsabilidade do 

arrematante, eximindo-se o Comitente/Vendedor de qualquer 

participação ou responsabilidade. 

7.9. A partir do ato da assinatura da(s) escritura(s) definitiva(s) de 

Compra e Venda, com pagamento à vista, passarão a ser de 

responsabilidade do proponente vencedor todos os tributos e 

obrigações sobre o(s) mesmo(s) incidentes, que daquela data se 

vencerem. 

7.10. No caso de falecimento do arrematante, antes da integralização 

dos 70% (setenta por cento) restantes no prazo estipulado de 05 

(cinco) dias, fica determinado que a dívida passará aos seus 

descendentes e/ou sucessores a qualquer título, além do espólio, 

automaticamente, conforme disposto em lei. 

7.11. As despesas decorrentes da aquisição do imóvel, tais como 

Imposto de Transmissão, laudêmio, se for o caso, custas, despesas de 

tabelionato e o que mais necessário for, são de conta e inteira 

responsabilidade do arrematante. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

LEILOEIRO PÚBLICO 

Ademir Miguel Corrêa - Leiloeiro - 0173/2003 

 

 

 

 
www.correialeiloes.com.br 

Rua Vinicius de Moraes, 453 - Vila do Cedro - Canela/RS 
Fone: (54) 3282 7699 –(54) 3282 9651 - (54) 99973 8341 – (54) 999452256 

E-mail: leiloeiroademir@correaleiloes.com.br    
 

7.12. Os prazos, datas e demais condições e exigências estabelecidas 

neste Edital poderão ser alteradas pelo Comitente/Vendedor, 

mediante prévia comunicação aos interessados pela mesma forma 

que se deu o texto original, e, quando comunicadas durante as 

sessões públicas, ficarão os proponentes notificados para todos os 

efeitos, independentemente de qualquer intimação epistolar ou 

publicação através da imprensa. 

7.13. Maiores esclarecimentos (visualização em mapas, matrículas, 

fotos do local e infra-estrutura) poderão ser obtidos na Rua Vinícius de 

Moraes, n° 453, Vila do Cedro em Canela/RS, fones (54) 3282-7699 – 

(54) 3282-9651,(54) 99945-2256 ou ainda, diretamente com o Leiloeiro 

Ademir Miguel Corrêa através do cel.: (54)99973-8341. 

7.14. Poderá até o dia do Leilão sem prévio aviso, serem incluídos e/ou 

excluídos determinados Lotes, desde que previamente constatada a 

sua legal situação junto aos órgãos competentes. 

O foro para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Leilão 

é o Foro da cidade de Três Coroas/RS. 

 

Três Coroas/RS, 03  de agosto de 2017. 

 

ADEMIR MIGUEL CORRÊA 

LEILOEIRO PÚBLICO 

Matrícula 0173/2003 

JUCERGS                           
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    Serilo Kappes                                                                 Jorge Ismael Kehl 

Diretor Executivo                                                            Diretor Administrativo 

 

 

 


