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EDITAL  DE  LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL 

Leilão simultâneo – Presencial e Eletrônico (www.correaleiloes.com.br) 

 

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,  com sede na Rua Germano Volkart, nº 57, 

bairro Centro, no município de Três Coroas/RS, por intermédio do 

leiloeiro público oficial ADEMIR MIGUEL CORRÊA, matriculado perante 

a JUCIS sob o nº  0173/2003, torna pública a oferta, em leilão 

extrajudicial, do imóvel abaixo indicado: 

 

IMÓVEL: UNIDADE RESIDENCIAL 6 QUADRA B –  é a sexta unidade, na 

quadra em frente de quem entra pelo acesso junto à Rua VITORIO 

CARASAI, tendo a edificação, a ser construída, segundo o projeto 

original, área real total de 1.069,49640m², área real privativa de 

660,0000m², área de uso comum de 409,49840m², correspondente a 

fração ideal equivalente a 0,014198 no terreno e nas coisas de uso 

comum do condomínio, correspondendo-lhe parte determinada do 

terreno de uso  exclusivo deste unidade a seguir descrita: medindo 

660,00m², correspondente ao TERRENO 6 – QUADRA B, integrante do 

Condomínio Horizontal Vivendas da Serra, situado nesta cidade,zona 

urbana, com as seguintes confrontações e dimensões: Inicia-se a 

descrição na divisa com o terreno 5 – UNIDADE RESIDENCIAL 5 do 

Condomínio , daí na direção sudoeste limite com a Rua 1, na 

distância de 15,00m, com a qual faz frente, toma daí o limite a 
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direção noroeste, limite com o terreno 7 – UNIDADE RESIDENCIAL 7, na 

distância de 40,00m e com a ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO na 

distância de 4,00m, daí na direção nordeste limite com a ÁREA VERDE 

E DE PRESERVAÇÃO na distância de 15,00m, daí  na direção sudeste 

limite em parte com o terreno 30 – UNIDADE RESIDÊNCIAL 30 e em 

parte com o terreno 5 – UNIDADE RESIDENCIAL 5, na distância de 

44,00m, retornando ao ponto inicial da descrição, ponto este situado 

a 107,65m da Área Verde que lhe fica a oeste.  Matrícula do CRI 

14.428  Livro 2, Folhas 1/2v, do RI da Comarca de Canela/RS.  

   

Primeiro Leilão: 19/03/2018  às 14h.  

  Segundo Leilão: 29/03/2018  às 14h.  

   Local: Rua Vinícius de Moraes, 453 – Vila do Cedro, 

Canela/RS. 

 

No primeiro leilão, o bem será ofertado a partir do valor de R$ 170.000,00 

(Cento e setenta mil reais). Não sendo o bem arrematado no primeiro 

leilão, o mesmo será ofertado no segundo leilão, pelo valor do  débito. 

Será sempre considerado vencedor o lance em maior valor, respeitado 

o lance mínimo previsto em cada leilão. 

Devedores Fiduciantes:    Daiana Raquel Morais Moretti e 

                         Marco Antônio Moretti 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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Condições de pagamento à vista: O valor do lance deverá ser 

quitado, no ato do leilão, em moeda nacional, á vista e em uma 

única parcela, ficando a quitação condicionada a compensação 

de eventual cheque emitido para pagamento. Na hipótese de 

arrematação on line, o valor do lance deverá ser quitado no 

prazo máximo de 01 (um) dia, conforme regras divulgadas no site  

www.correaleiloes.com.br. 

PENALIDADE:  Na hipótese de arrematação à vista, o não 

pagamento, no prazo previsto neste edital, do valor do lance, 

sujeitará o arrematante a multa equivalente a 10% do valor do lance 

não quitado, além de ficar obrigado a honrar com o pagamento da 

taxa de comissão do leiloeiro, tudo isso sem prejuízo da apuração de 

eventuais perdas e danos.  

 

TAXA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO:  5% (cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação, a ser paga à vista, pelo 

arrematante/comprador, no ato do leilão. Na hipótese de 

arrematação on line, a taxa de comissão do leiloeiro deverá ser 

quitada no prazo máximo de 01 (um) dia, conforme regras 

divulgadas no site www.correaleiloes.com.br. 

 

CONDIÇÕES GERAIS: O referido imóvel será arrematado nas 

condições e estado de conservação em que se encontra. As 

medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 

consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos 

considera-se a venda realizada por intermédio dos leilões previstos 
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neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 

reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e 

demais peculiaridades do imóvel, cabendo aos interessados 

vistoriarem o bem antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 

que se refere a eventuais edificações existentes no local. Cabe aos 

interessados verificar, junto ao Município e demais órgãos 

competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel levado à 

leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. Caberá ao 

arrematante arcar com os custos e tributos incidentes na 

transferência do imóvel, inclusive, mas não somente, custas com 

lavratura da escritura, taxas e ITBI. O bem será entregue livre de ônus 

e débitos até a data da arrematação em leilão. A partir da data da 

arrematação, caberá ao arrematante arcar com as taxas e  tributos 

incidentes sobre o imóvel inclusive, mas não somente IPTU. Na 

hipótese do bem estar ocupado, caberá ao arrematante arcar com 

os custos, bem como tomar as providências para desocupação do 

bem. O arrematante não poderá alegar, sob qualquer forma ou 

pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de 

Leilão. 

 

LEILÃO ELETRÔNICO: Os leilões serão transmitidos, em tempo real, por 

intermédio do site www.correaleiloes.com.br, podendo, contudo, em 

razão de problemas técnicos, a transmissão não ser possível ou sofrer 

interrupções totais ou parciais, o que em nenhuma hipótese, 

invalidará e/ou postergará o ato. Os interessados em  participar do 

leilão poderão dar lances, presencialmente, no dia e hora indicados 

neste edital, ou pela internet, por intermédio do site 

www.correaleiloes.com.br. Todos os atos realizados via internet 

ficarão sujeitos ao bom funcionamento do sistema, assumindo o 
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interessado todos os riscos ao optar por esta forma de participação 

no leilão, ficando o comitente/proprietário e/ou o leiloeiro, desde já 

isentos de qualquer responsabilidade. Os interessados em ofertar 

lances on line, deverão cadastrar-se, antecipadamente, no site 

www.correaleiloes.com.br, observando as regras do leilão on line 

informadas no mesmo site, não podendo, em hipótese alguma, ser 

alegado desconhecimento. 

INFORMAÇÕES: Com o leiloeiro por intermédio do site 

www.correaleiloes.com.br, 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. 

 

Três Coroas/RS, 28 de fevereiro de 2018. 

 

ADEMIR MIGUEL CORRÊA 

LEILOEIRO PÚBLICO 

Matrícula 0173/2003 

JUCIS                          

 

    Serilo Kappes                                                                 Jorge Ismael Kehl 

Diretor Executivo                                                            Diretor Administrativo 
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