AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 07/2019
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, torna público que fará
realizar, em conformidade com a Lei 13.303, de 30.05.2016, e o Regulamento de Bens Não
de Uso do Bandes, por intermédio do leiloeiro designado Rogério Marchiori Cabideli,
processo licitatório de ALIENAÇÃO DE BENS, pelo critério de julgamento MAIOR OFERTA
DE PREÇO, para venda do bem abaixo relacionado:
LOTE 01 - Nº 412 – DOMINGOS MARTINS – Pedra Azul
Um terreno rural e legitimado, sítio em Pedra Azul, no Distrito de Aracê, nesta Comarca,
medindo a área de 30.000 m² e o perímetro de 733,83m² limitando-se ao norte e ao leste
com imóvel pertencente a Valdemar Bellon , ao sul com imóvel pertencente a Domingos
Girardi e ao oeste com terras pertencentes a Roberto Luiz Wiedemann Lang e Cecília Maria
Wiedemann Lang, devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de
Domingos Martins/ES, Livro 2-AB.1, pg. 119, número do registro 1, matrícula nº 11.271, em
29/06/2010.
Referências ao itinerário: Partindo da sede do município de Domingos Martins, seguir
sentido a Pedra Azul via BR-262. Entrar à esquerda na estrada de acesso a Rota do Lagarto
e seguir aproximadamente 4 km. Posteriormente, entrar à direita em uma curva acentuada e
seguir em estrada de chão por aproximadamente 300 metros até a sede da propriedade.
Coordenadas Geográficas: 24K 0287118 - UTM 7742455
Imóvel ocupado
Valor: R$ 1.725.000,00.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A arrematação do lote poderá ser paga à vista ou em até 96 (setenta e duas) parcelas
mensais e consecutivas, observando-se o seguinte:
I - Pagamento à Vista sem encargos – Para pagamento da arrematação à vista sem
encargos, somente serão aceitos lances se observadas as seguintes condições:
-O pagamento do sinal da arrematação de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o
valor do lance vencedor;
-O saldo da arrematação deverá ser pago em até 10 (dez) dias corridos após o leilão.
II - Pagamento a Prazo com encargos – Para o pagamento da arrematação de imóveis de
qualquer valor em até 96 (noventa e seis) parcelas mensais, somente serão aceitos lances
se observadas as seguintes condições:
- Para pagamento em 12 parcelas, o sinal da arrematação deverá ser de, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) calculado sobre o valor do lance vencedor. O saldo da arrematação, a
ser pago em parcelas mensais e sucessivas, terá acréscimo de juros a taxa de 2% (dois por
cento) ao ano;
- Para pagamento em 24 ou 72 parcelas, o sinal da arrematação deverá ser de, no mínimo,
30% (trinta por cento) calculado sobre o valor do lance vencedor. O saldo da arrematação, a
ser pago em parcelas mensais e sucessivas, terá acréscimo de juros a taxa de 2% (dois por
cento) ao ano + Taxa Selic, e 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano + Taxa Selic,
respectivamente;
- Para pagamento em 84 ou 96 parcelas, o sinal da arrematação deverá ser de, no mínimo,
20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do lance vencedor. O saldo da arrematação, a
ser pago em parcelas mensais e sucessivas, terá acréscimo de juros a taxa de 3,00% (três
por cento) ao ano + Taxa Selic, e 3,5% (três vírgula cinco por cento) ao ano + Taxa Selic,
respectivamente;
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- O valor da parcela mensal a ser calculada não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)
no caso de divisão em 12, 24 e 72 vezes;
- O valor da parcela mensal a ser calculada não poderá ser inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) no caso de divisão em 84 vezes;
- O valor da parcela mensal a ser calculada não poderá ser inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) no caso de divisão em 96 vezes.
LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO: Auditório do BANDES - Av. Princesa Isabel, nº 54
– 10º andar - Centro - Vitória - ES, em 20/02/2019, quarta-feira, às 14:50 horas.
LEILÃO PRESENCIAL - Para participar basta vir ao local do leilão no dia e horário
marcados, com os documentos pessoais para pessoa física, e contrato social com
procuração assinada para pessoa jurídica, e dar o seu lance em “VIVA VOZ” para cada lote
anunciado. Não é preciso fazer cadastro prévio.
INFORMAÇÕES: O BANDES tem sede na Av. Princesa Isabel, nº 54 - Centro - Vitória/ES.
Telefones (27) 3331- 4359 ou (27) 3331-4416. E-mail: leilao@bandes.com.br.
Vitória/ES, 29 de janeiro de 2019
Rogério Marchiori Cabideli - Leiloeiro Oficial
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