
 

                                                                

EDITAL DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL 

(LEI FEDERAL Nº 9.514/1997) 

Primeiro Leilão (Eletrônico):  

1º leilão - 04/12/2019 às 10h 

2º leilão – 11/12/2019 às 10h 

CAMILLA CORREIA VECCHI AGUIAR, LEILOEIRA PÚBLICA, inscrita na JUCEG sob n.057, com escritório situado na Avenida Presidente Vargas, 

Qd.R, Lote 0, nº 266, Ed. Centro Comercial Le Monde, sala 1003, Jardim Marconal, CEP 75901551, Rio Verde-Goiás, devidamente autorizada pelo 

COMITENTE SPE Olimpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A  CNPJ 16.950.936/0001-13 Endereço Avenida Aurora Forti 

Neves, lote 11, Quadra 26, Jardim Santa Efigênia, Olimpia SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e Online, através do 

PORTAL www.vecchileiloes.com.br, caso os bens não sejam vendidos em conjunto na data acima especificada, faremos um leilão em lotes no dia 

04/12/2019 às 10h, será aberto para lances online  COM LANCE MÍNIMO IGUAL OU SUPERIOR À R$ R$   29.454,62  (vinte e nove mil 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) sendo este o valor de 1º leilão. Não havendo lances neste primeiro leilão, daremos 

início ao segundo leilão por 50% do valor avaliado. Os leilões estarão abertos para lance online com cinco dias de antecedência. Sendo a data acima 

descrita a última data para lance. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.vecchileiloes.com.br, em catálogos ou em qualquer 

outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília- DF. SERÃO LEILOADOS OS BENS DA LISTA EM ANEXO, podendo sofrer 

alterações a respectiva lista, devendo o possível arrematante entrar em contato com a leiloeira para verificar a atualização da mesma. Regras do 

Leilão Eletrônico: Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.vecchileiloes.com.br e se habilitar acessando a 

página deste leilão, clicando na opção login(novo cadastro) , para novos usuários, com antecedência  de até 24 (vinte e  quatro) horas, antes do início do leilão 

presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo, ou acessando diretamente o leilão de seu interesse através de seu LOGIN e SENHA , de seu 

conhecimento. Todos os atos realizados via internet ficarão sujeitos ao bom funcionamento do sistema, assumindo o interessado todos os riscos ao optar por 

esta forma de participação no leilão, ficando o comitente vendedor e o Leiloeiro, desde já, isentos de qualquer responsabilidade. 
O envio de lances online se dará exclusivamente através do site www.vecchileiloes.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. 

COMISSÃO: Taxa de Comissão de Leilão: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga à vista, pelo arrematante/comprador, no prazo 

máximo de 01 (um) dia, O valor da comissão não está inclusa no valor do lance. A taxa de comissão será devida mesmo em caso de desistência da 

arrematação, sendo considerada desistência, inclusive, a falta de pagamento no prazo previsto. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo 

de  24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do 

não cumprimento da obrigação assumida de pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, no prazo estabelecido, não será concretizado a 

transação de compra e venda e estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. 
Condições Gerais: os bens serão arrematados nas condições e estado de conservação em que se encontram. Para todos os efeitos, considera-se a venda 

realizada por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer reclamação posterior em relação situação dos 

referidos bens.  Cabe aos interessados verificarem a situação dos bem, bem como caberá ao arrematante a retirada dos bens do local. O arrematante não 

poderá alegar, sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. Penalidades: Na hipótese do arrematante 

não honrar com o pagamento do valor do lance no prazo fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita, cabendo ao arrematante arcar com a taxa 

de comissão do leiloeiro, assim como multa equivalente a 10% do valor do lance não quitado, esta a ser vertida em favor do comitente, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos a serem apurados. E o vencedor passará a ser o segundo maior lance ofertado.  

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: CONTATO LEILOEIRA: 62-999719922/ 62-982146560. EMAIL: 

Contato@vecchileiloes.com.br/vecchileiloes@gmail.com. Rio Verde-Go, 04 de dezembro de 2019. 
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