ATA DO 1º PÚBLICO LEILÃO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 14/2022
Lote único: Parte do lote de terreno urbano sob o nº 8, da quadra 11, medindo 11,00 m de frente e de
fundos, por 10,00 m em cada uma das linhas laterais, totalizando 110 m², situado na Rua Alberto
Sebastiao dos Passos, n° 52/54, Bairro Basiléia, confrontando pela frente com a referida rua, fundos e
lado direito com a outra parte do lote nº 8, e lado esquerdo com o lote nº 9. Área total de 132,05 m²,
conforme “Habite-se” nº 156/99, de 15 de junho de 1999, e nº 098/2016, de 06 de setembro de 2016; e,
certidão nº 104/2017 de 29 de novembro de 2017, expedidos pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim/ES. Devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da comarca de
Cachoeiro de Itapemirim, nº de registro R4, matrícula 28287, livro 2, em 22/12/2017.
FIDUCIANTES: SEBASTIANA BATISTA DE ARAUJO E MATIAS PIZETTA
CLIENTE: ARAUJO E PIZETTA LTDA EPP
CI GEREC Nº 153/2022

AD – 00045 de 20/04/2022

LEILOEIRO DESIGNADO: Rogério Marchiori Cabideli
LOCAL: 9º andar do Edifício Caparaó
DATA: 13/05/2022

INÍCIO: 14:00 horas

TÉRMINO: 14:30 horas

REPRESENTANTE DO BANCO: Fabíola Leão Borges Vairo
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, sexta-feira, às 14:00 horas, aberto o Primeiro
Público Leilão de Alienação Fiduciária do imóvel supracitado, conforme o Edital de Primeiro e Segundo
Públicos Leilões nº 14/2022, publicado no Jornal ESHoje no dia 28/04/2022, no 9º andar do Ed. Caparaó na
Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória/ES, presentes eu, o Leiloeiro Designado, e o Representante do Banco,
no horário previamente divulgado, procedi a leitura do Edital em questão e apregoei o lote único anunciado
com o lance mínimo fixado com base no maior valor de avaliação, no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e
sessenta e cinco mil reais), ao qual não acudiram interessados em ofertar lanços ao preço mínimo anunciado.
Como nada mais houvesse para ser tratado, deu-se por encerrado o leilão do qual lavrei a ata que segue
assinada por mim e pelo representante do Banco presente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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