ATA DO LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022
LEILOEIRO DESIGNADO: Rogério Marchiori Cabideli
LOCAL: 10º andar do Edifício Caparaó, Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória, ES.
DATA: 04/05/2022

INÍCIO: 14:00 horas

TÉRMINO: 17:00 horas

REPRESENTANTE DO BANCO: Fabiola Leão Borges Vairo
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, no
auditório do 10º andar do Ed. Caparaó, no endereço indicado acima, o Leiloeiro
Designado procedeu a abertura do leilão as 14 hrs. Inicialmente, o leiloeiro informou:
•

O Bandes já possui a propriedade indireta dos imóveis deste leilão, ou seja, os
leilões fiduciários dos imóveis (Lei 9.514/1997) já foram realizados em momento
anterior sem que os clientes quitassem suas dívidas e dessa forma o Banco
passou a possuir a “consolidação efetiva de propriedade plena” dos imóveis
mesmo que não tenha a posse, dessa forma não há o que se falar em
notificação dos antigos proprietários ou posseiros nas terras de propriedade do
Bandes.

•

As imagens foram obtidas a partir do laudo de avaliação do imóvel e, portanto,
podem não refletir sua situação e distribuição interna atual. Já as imagens
obtidas por meio do Google Maps, bem como sua indicação no mapa, são
baseadas no endereço cadastrado do imóvel e, em alguns casos, pode não ter
sua localização exata reconhecida pela ferramenta, ou ainda, apresentar
defasagem com a situação atual, em função da data em que foram coletadas
pelo Google. Sendo assim, toda e qualquer decisão de compra NÃO deve se
basear nas fotos divulgadas, mas sim, na realização de visita presencial ao
imóvel.

•

A situação de ocupação do imóvel informada no Edital é meramente orientativa
sendo de responsabilidade do interessado verificar a real situação do imóvel, no
caso de o imóvel estar ocupado a sua desocupação será responsabilidade do
arrematante.

•

Para efetuar lances no leilão os presentes precisam assinar a lista de presença
constante no hall do auditório;
É obrigação dos presentes no auditório terem efetuado a leitura do edital e seus
anexos, conhecer a documentação do imóvel e se possível visitar o imóvel antes
de efetuarem lances. Não aceitaremos reclamações posteriores;
Caso o arrematante venha a desistir do negócio será retido do valor do sinal o
percentual de 2% do valor do arremate, após a assinatura do contrato serão
retidos os valores estipulados naquele instrumento.
O arrematante deve pagar no ato da arrematação o valor referente ao percentual
de 20% do valor do arremate, através de cheque nominal ao BANDES ou
transferência bancária para conta corrente do BANDES sob pena de ter a
arrematação cancelada.

•
•
•

Ainda, o leiloeiro abriu o arquivo do Edital no telão para que todos os presentes
pudessem visualizar as principais cláusulas do Edital e da Minuta de Contrato de
Promessa de Compra e Venda.
Após as explicações iniciais, o leiloeiro iniciou o apregoamento dos lotes, um a um, ao
qual foram arrematados os seguintes lotes:
•

Lote 3 – Bem não de uso de nº 397 – Lance Vencedor de R$ 43.520,00 –
Arrematante: Gerson Coelho Dias;

•

Lote 14 – Bem não de uso de nº 485 – Lance Vencedor de R$ 71.000,00 –
Arrematante: Leonardo Fardin Fiorese;

•

Lote 25 – Bem não de uso de nº 436 – Lance Vencedor de R$ 85.000,00 –
Arrematante: Telmo de Backer Martins;

•

Lote 36 – Bem não de uso de nº 499 – Lance Vencedor de R$135.000,00 –
Arrematante: Rômulo Paulino Toledo;

•

Lote 40 – Bem não de uso de nº 357 – Lance Vencedor de R$ 46.080,00 –
Arrematante: Marcelo Valadares Pinheiro

Para finalizar, o leiloeiro informou que os imóveis que não foram ofertados lanços no
leilão poderão ser adquiridos através de venda direta nas mesmas condições do leilão
com base na dispensa de licitação.
Como nada mais houvesse para ser tratado, deu-se por encerrado o leilão, do qual
lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo representante do Banco.
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