
EDITAL DE VENDA POR INICIATIVA PARTICULAR E INTIMAÇÃO 
                          ART 879, I - NCPC 

 
 

O Excelentíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de 
Moura/RO, Dr.  LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA torna público que será 
realizada a VENDA POR INICIATIVA PARTICULAR através da Leiloeira Oficial do 
Estado de Rondônia, EVANILDE AQUINO PIMENTEL, JUCER 015/2009, com lances 
a serem ofertados no site www.rondonialeiloes.com.br , que terá início dos lances dia 
15/02/2021 às 9h e término dia 15/04/2021 às 9h. 

 
PROCESSO :             0047832-98.2009.8.22.0010 

CLASSE:         EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA S.A. 

EXECUTADO: WILMA FIORAVANTE, JUAREZ DANIEL LOPES e W. 

FIORAVANTE & LOPES LTDA ME 

 

DESCRIÇÃO DO BEM:  

Lote urbano nº 16, quadra 03, setor 01, localizado na Av. Bahia, 3863, Centro, Alta 
Floresta d’Oeste/RO, com as medidas seguintes: frente: 12,50m; fundo 12,50m; lado 
direito 35m; lado esquerdo 35m; com área total de 437,50m², contendo os seguintes 
limites e confrontações: NORTE com a Av. Rio de Janeiro; SUL com a Av. Bahia; 
LESTE com a Rua Espírito Santo; OESTE com a Av. Rondônia. 
Benfeitorias: um prédio residencial em alvenaria, com área construída de 173,33m². O 
imóvel é todo cercado de muros, com grade de proteção na frente, a casa possui 
cobertura de telhas de barro, piso em cerâmica e forro PVC, contendo 3 quartos, dos 
quais 2 são suítes, um banheiro social, uma cozinha, uma sala, duas áreas e uma 
garagem (abrange toda a lateral direita da casa); o pátio é todo calçado com piso de 
concreto, a casa está em razoável estado de conservação. Localizada próximo ao 
centro comercial da cidade. Imóvel matriculado sob nº 6766 do Ofício Único de 
Registro de Imóveis de Alta Floresta D’Oeste/RO. 
 
 
LANCE MÍNIMO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL À VISTA: R$ 364.900,00 
(trezentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais) 
                                       
DATA LIMITE PARA VENDA: 15/04/2021 

 
Ônus: Hipoteca para o Banco da Amazônia, outros eventuais constantes da matrícula 
imobiliária. 

 
CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO:  

1) A venda será efetuada dentro do prazo de 60 dias a contar da abertura para o 

recebimento de lances. 

2) A publicidade se dará pelo site eletrônico desta leiloeira no site: 

www.rondonialeiloes.com.br 

3) O preço não pode ser inferior ao da avaliação judicial. 

4) A forma de pagamento se dará à vista ou parcelada, sendo, pelo menos, 25% 

à vista e o restante em até 24 vezes. 

5) Caso haja interessados na aquisição por valor inferior ao da avaliação, as 

propostas serão consignadas nos autos para decisão judicial do incidente, não 

podendo ser inferior a 60% do valor da avaliação. 

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


6) A comissão da leiloeira é de 5% sobre o valor da venda, pago diretamente à 

leiloeira. 

7) Está disponibilizado no site www.rondonialeiloes.com.br, que estará recebendo 

os lances com início no dia 15 de fevereiro de 2021 às 9:00 horas e 

encerramento no dia 15 de abril de 2021 às 9:00 horas. Os lances deverão ser 

ofertados somente na modalidade “online” no site www.rondonialeiloes.com.br, 

onde o primeiro lance será apresentado ao juízo para homologação da 

arrematação.  

8) Na modalidade eletrônica os lances serão realizados online por meio de 

acesso identificado, no site www.rondonialeiloes.com.br, nas condições 

estabelecidas pelo presente edital, devendo o interessado em ofertar lances 

pela internet, cadastrar-se no mencionado site, com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas do seu encerramento, e enviar a documentação que 

será solicitada por e-mail para homologação do cadastro. O interessado 

responderá civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento 

do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais e 

aceitará as condições de participação previstas neste Edital e nos Termos de 

Uso constantes na página eletrônica. 

9) Todos os lances efetuados são irrevogáveis e irretratáveis e significam 

compromisso assumido perante esta licitação pública, nos termos da legislação 

federal. Todas as ofertas e lances efetuados por habilitados são de sua inteira 

responsabilidade. Todos os lances ficarão registrados no sistema com a data e 

horário em que forem praticados. 

10) O maior lance será o vencedor e desta forma, a todos que tiverem 

conhecimento da venda direta, terão iguais possibilidades na arrematação, 

dando essa Leiloeira total lisura na forma da venda.  

 
                              

 
EVANILDE AQUINO PIMENTEL 

Leiloeira Oficial do Estado de Rondônia 
JUCER 015/2009                                   
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http://www.rondonialeiloes.com.br/

