
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 

1º LEILÃO: 07 de dezembro de 2020 às 10h00min. 
 

 2º LEILÃO: 14 de dezembro de 2020 às 10h00min. 
 

LOCAL: www.rondonialeiloes.com.br 
 
Evanilde Aquino Pimentel Leiloeira Oficial JUCER nº 015/2009, com escritório na Rua Rua das 

Pedras, 454 em Ji-Paraná-ro, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico através do site 

www.rondonialeiloes.com.br nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, devidamente 

autorizada pelo Credor Fiduciário Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central de 

Rondônia –SICOOB OUROCREDI com sede na Av. XV de novembro 140, Jardim Tropical, Ouro 

Preto do Oeste – RO, CNPJ Nº 02.144.899/0001-41, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nr. 

363020, empréstimo com garantia através de alienação fiduciária, na qual figura como Fiduciante: 

CLEUDIMAR DE SOUZA, brasileira, solteira, portadora da CI – RG n. 766060 SSP/RO, inscrita no 

CPF sob n. 215.519.363-72, residente e domiciliada no Travessão 11 de maio, n. 2998, Centro, 

Município de Machadinho do Oeste/RO. 

No dia 07 de dezembro de 2020 às 10h00min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 944.800,00 (novecentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais).  
 
O arrematante pagará, no ato do leilão, o valor da arrematação e o valor da comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% (Cinco por Cento) do lance vencedor. O valor da comissão do leiloeiro não 
compõe o valor do lance ofertado. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel urbano denominado Lote n. 017, da quadra 006 (seis), setor 002 
(dois), com uma área de 656,00m², contendo área construída de aprox. 600m², área não averbada, 
situado na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Machadinho D’Oeste/RO, em ótima localização 
comercial, conforme registro R-04-818, de 28 de novembro de 2018, da matrícula n. 818 – 
11/03/2018, livro 02 - Registro Geral. 
 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. 
HAVENDO ARREMATANTE NO PRIMEIRO LEILÃO FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADO O 
SEGUNDO. 
 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 14 de dezembro de 2020 
às 10h00min, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais).  
Outras informações no site da Leiloeira: www.rondonialeiloes.com.br ou pelos Tels: 69-98133-
1688 e 69-3421-1869. 
 

 
EVANILDE AQUINO PIMENTEL 

Leiloeiro Oficial 

http://www.rondonialeiloes.com.br/

