ANEXO I
ITEM I – Bens de propriedade do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO







1

Água Doce do Norte/ES





BNU Nº: 433
Localização: Água Doce do Norte/ES.
Situação: Imóvel ocupado.
Descrição: Prédio misto com três pavimentos medindo área de 249,88 m² e construção averbada
de 609,28 m².
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Água Doce do Norte-ES, no livro 2, matrícula 1.679,
registro 1, em 21/02/2014.
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Endereço: Rua João Batista, s/n, Centro, Água Doce Do Norte/ES, CEP: 29.820-000.
https://goo.gl/maps/pN9r7AVoMzMHgAcK6

LANCE MÍNIMO

R$ 408.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Águia Branca/ES





BNU Nº: 444
Localização: Águia Branca/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar denominado Córrego do Parado, legítimo, medindo
110.000,00 m² de área total. Cadastrado no INCRA sob o nº 502.120.001.848-1.
Confrontações: Por seus diversos lados com Onofre Rafalski, Estefânio Grotek e quem mais de
direito.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Águia Branca, registro 01, matrícula 441, livro 2/C, folha
041, em 18/07/2001.
Como Chegar: De Águia Branca, seguir em estrada asfaltada sentido Colatina. Entrar à direita em
estrada de chão localizada ao lado do Bar da Maria e seguir por aproximadamente 2 Km até o
imóvel.
Observações: CAR nº 79968; Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja
com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0315446 / UTM 7894721 Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/QQe76KP5NQuj6kQ87

LANCE MÍNIMO

R$ 172.800,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Alegre/ES




BNU Nº: 397
Localização: Alegre/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Propriedade agrícola, denominada "Caçaíba" e "Barra do Caçaíba", distrito de Santa
Angélica, medindo 30.704,10m². Cadastrada no INCRA sob o nº 9500331722516.
Confrontações: BR, Darci Santos e Rio Norte.
Registro: Matrícula nº 9.594, livro 2-AU, Cartório do 1º Ofício de RGI de Alegre-ES.
Como Chegar: De Alegre, seguir sentido a Muniz Freire por meio de estrada asfaltada por
aproximadamente 7 km até o imóvel, que se encontra na margem esquerda da rodovia.
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O Cadastro Ambiental Rural deverá
ser providenciado pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0240051 / UTM 7709081 Datum WSG 84
https://goo.gl/maps/eDZrA52FwKuGWG8P9

LANCE MÍNIMO

R$ 43.520,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Alegre/ES




BNU Nº: 441
Localização: Alegre/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Loja situada em Colina, com área total de 20,69 m² e área de construção de 18,49 m².
Confrontações: Pela frente, com a Rua Chacon; pelos fundos, com, Sebastião Nunes e Luis Cláudio
Galerani Penedo; pela direita, com João Manoel C. de Almeida; e pela esquerda, com Rubens
Moulin.
Registro: Matricula nº 10.915, Livro 02, Cartório do 1º Ofício de RGI de Alegre-ES.
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Endereço: Loja de nº 07, Rua Dr. Chacon, Ed. Las Palmas, Colina, Alegre-ES.
https://goo.gl/maps/iQ3huYVye7wpAyvc8

LANCE MÍNIMO

R$ 57.600,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Alegre/ES






BNU Nº: 477
Localização: Alegre/ES
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Imóvel rural situado em "Bom Jardim", distrito do Café, Alegre - ES, medindo
103.391.20 (Cento e três mil trezentos e noventa e um ponto vinte) m² de área total, cadastrado
no INCRA sob o nº 9501497451622, e registrado no Cartório Gama - 1º Ofício da comarca,
matrícula 10.008, livro 2-AX.
Confrontações: confrontando-se com Sônia Maria Lagem, Antonio Nazareth da Silva, José Geraldo
Angeletti, Damião Besteti, Advair Oliveira de Souza, Sônia Maria Rodrigues Tâmbara, Sebastião
Geraldo Rodrigues, ALEGRE.
Como Chegar: Partindo da sede de Alegre seguir por meio de estrada asfaltada sentido ao Distrito
do Café onde deve-se entrar a esquerda sentido Roseira logo na entrada do distrito e seguir em
estrada de chão onde deve-se entrar na segunda entrada a esquerda e seguir até a propriedade.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador.
Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a imissão de posse
deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0235140 / UTM 7690828 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/1SNtmm9hgpwZgVtM7

LANCE MÍNIMO

R$ 160.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Angra dos Reis/RJ






BNU Nº: 440
Localização: Angra dos Reis/RJ
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Imóvel rural com área total de 11,9335 ha, localizado na Praia de Recife, nas margens
da Rodovia BR-101, sentido São Paulo, município de Angra dos Reis/RJ.
Confrontações: Ao sul, a rodovia BR-101; a leste, terrenos pertencentes a Joaquim Leite da
Fonseca (SONIL S/A); a oeste, Rubem Dario Pessoa de Barros; e ao norte, a Gleba B da mesma
Fazenda.
Registro: Matrícula nº 12.965, Livro 2-BO, folha 288, do Cartório do 1º Ofício de RGI de Angra dos
Reis-RJ.
Como Chegar: De Angra dos Reis, seguir sentido ao município de Parati via BR-101 percorrendo
aproximadamente 30 km. O imóvel localiza-se na margem direita da rodovia, antes da ponte sobre
o Rio do Saco (placa indicativa na margem da rodovia).
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O Cadastro Ambiental Rural deverá
ser providenciado pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 23 K 0559614 / UTM 7463294 Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/2cmb129ZozeKzfgSA

LANCE MÍNIMO

R$ 1.679.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Araçuaí/MG






BNU Nº: 460
Localização: Araçuaí/MG
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Constituído por uma parte de terras no lugar denominado Gleba IC do "Córrego Jatobá"
com a área de 71,1259has (setenta e um hectares, doze ares e cinquenta e nove centiares),
localizada neste município de Araçuaí/MG.
Registro: Cartório de Registro de Imóveis - Comarca de Araçuaí/MG, matrícula nº 30666, Livro 2RG.
Confrontações: NORTE: Com Gleba IB e João Batista Ferreira; LESTE: Com José Mario Gomes
Ferreira e Maria Santos Silva; SUL: Com Antônio Coelho de Matos e Maria Aparecida Fonseca
Barbosa e Antônio Coelho de Matos; OESTE: Com Hulda Mattos Dantas Cioglia.
Como Chegar: Partindo da sede do município de Araçuaí seguir sentido ao Município de Novo
Cruzeiro por meio de estrada de chão, onde deve-se entrar a esquerda em estrada de chão
estreita antes da sede da localidade de Alfredo Graça e após dois mata-burros de ferro virar a
direita em uma curva fechada e seguir até o imóvel avaliando que é cortado pela estrada em local
conhecido na região como “Chapadinha”.
Observações: Imóvel geo-referenciado na certidão negativa de ônus; O Cadastro Ambiental Rural
deverá ser providenciado pelo comprador. Independente da situação ocupacional descrita, caso o
imóvel esteja com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: (Estrada): 23 K 0815707 / UTM 8114610 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/o1UBKtYf7jcd6H5aA

LANCE MÍNIMO

R$ 204.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Baixo Guandu/ES





BNU Nº: 474
Localização: Baixo Guandu/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar denominado Santo Antônio, distrito de Vila Nova Do
Bananal, medindo 125000.00(cento e vinte e cinco mil) m² de área total, cadastrado no INCRA sob
o número 9501811049907.
Registro: Devidamente registrado no cartório de 1º oficio - registro geral de imóveis da comarca de
baixo guandu, número de registro 8, matrícula 2.210, livro 2.
Confrontações: confrontando-se ao norte com posse do proprietário, ao sul com Julio Dettmann, a
leste com posse de João Teixeira e a oeste com Julio Dettmann - Baixo Guandu.
Como Chegar: Saindo de Baixo Guandu sentido Ibituba, percorrer por aproximadamente 20km até
Barra do Bananal, na bifurcação seguir sentido Vila Nova do Bananal, quando passar por
Patrimônio Velho, percorrer 1km aonde haver uma entrada a esquerda, entrar e percorrer por
4km até o destino.
Observações: CAR nº 26566; Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja
com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador;
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: Zona 24k, Longitude UTM 280258.00 m E, Latitude UTM 7820526.00 m S – Datum
WGS 84 https://goo.gl/maps/czsaA6Ng8fGVsM2W8

LANCE MÍNIMO

R$ 130.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Baixo Guandu/ES






BNU Nº 504
Localização: Baixo Guandu/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Uma propriedade rural, sita no lugar Vargem Alegre, Norte do Rio Doce, no distrito de
Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES, com a área de quinhentos e cinquenta e três mil
metros quadrados (553.000,00m2) de terras legitimadas, contendo uma casa tosca para
residência, pequeno curral, pasto cercado com cercas de arame farpado e sessenta mil cafeeiros.
INCRA nº 502.014.004.944.
Registro: conforme matrícula 2461 do RGI da Comarca de Baixo Guandu/ES.
Confrontações: Ao norte co Aloizio Teubnar Ferreira e Odilon Nascimento, ao sul com pedreiras,
leste com Hugo Reinaldo Eller e Galdino de Almeida e oeste com o Estado de Minas Gerais.
Como Chegar: Partindo do Quilometro 14 sentido Baixo Guandu, percorrer 3,7km e entrar à
direita, seguindo por 5,9km na estrada principal de chão e pegar a direita na bifurcação, seguindo
por mais 600m até o imóvel.
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O imóvel tem o Cadastro Ambiental
Rural sob nº 78921.
Aviso Legal: 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.
Localização: Zona 24k, Longitude UTM 294500.00 m E, Latitude UTM 7849860.00 m S
https://goo.gl/maps/zU5UCZmMeDzeUcBx8

LANCE MÍNIMO

R$ 522.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Boa Esperança/ES






BNU Nº: 466
Localização: Boa Esperança/ES
Situação: Imóvel desocupado
Descrição: Imóvel rural situado no lugar denominado "Corrego Do Tucum", distrito da sede do
município e comarca de Boa Esperança (ES), medindo 80034.43 (Oitenta Mil e Trinta e Quatro
ponto Quarenta e Três) m² de área total, cadastrado no INCRA sob o número 9501493480580
Registro: Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Boa Esperança - ES, número de
registro 1, matrícula 3259, livro 02, folha 482F
Confrontações: AO NORTE, COM JOAO ROBERTO DE SOUZA; AO SUL, COM LUCEMAR DA SILVA
CAMPOS; A LESTE, COM SAMUEL DA ROCHA VERLY E A OESTE, COM DIVINO DIAS LOPES - BOA
ESPERANCA.
Como Chegar: Partindo da sede de Boa Esperança seguir em estrada asfaltada sentido a localidade
do Km 20 em que deve-se entrara a esquerda em estrada de chão após percorrer
aproximadamente 4,0 Km após o trevo de acesso a Comunidade do Bis e percorrer 400 metros até
a propriedade.
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O Cadastro Ambiental Rural deverá
ser providenciado pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: (Divisa): 24 K 0357792 / UTM 7950381 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/k3RxrkoQEcBn5eWS9

LANCE MÍNIMO

R$ 104.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Cachoeiras de Macacu/RJ 




BNU Nº: 429
Localização: Cachoeiras de Macacu/RJ
Situação: Imóvel desocupado
Descrição: Casa própria para residência, com 57,00 m², situada no lugar Valério, 1º distrito de
Cachoeiras de Macacu, à Rodovia RJ-116 (antiga Tronco Norte Fluminense).
Confrontações: 10,00m de frente para a Rodovia RJ-116; 26,10m de lado direito, limitando-se com
o lote 11-A, de Gastão Fernandes de Almeida; 28,00m de lado esquerdo, limitando-se com o lote
10, de quem de direito, com 385m²; bem como 18,10m de fundos, limitando-se com o Rio
Macacu.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Cachoeiras de Macacu-RJ, matrícula nº 1.591, livro 2.
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Endereço: Rodovia RJ-116, 1912, Cachoeiras de Macacu/RJ.
https://goo.gl/maps/b3bmGWUaeMWCjYJk6

LANCE MÍNIMO

R$ 144.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Cachoeiro de
Itapemirim/ES





BNU Nº: 259
Localização: Cachoeiro de Itapemirim/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Casa com 364,00 m² de área construída, sobre terreno com 240,00 m², constituída de
três pavimentos, fundação em concreto armado e paredes em alvenaria com reboco.
Registro: Matrícula nº 12.892, Livro 2, do Cartório do 1º Ofício de RGI de Cachoeiro de ItapemirimES.
Observação: O BANDES requereu imissão de posse nos autos do processo judicial nº 114858832.1998.8.08.0024, o qual o comprador deverá sub-rogar-se após aquisição.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Endereço: Rua Marcolino Lino Novaes, nº 277, Vila Rica, Cachoeiro de ItapemirimES. CEP: 29.301-400. https://goo.gl/maps/4DBTuw7ZLsAZ3CCr8

LANCE MÍNIMO

R$ 145.280,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO

LANCE MÍNIMO

Cariacica/ES

BNU Nº: 387, 416 e 420
Localização: Cariacica/ES
Situação: Imóveis desocupados
Descrição: Um galpão com 300,00 m² de área construída e 900,00 m² de área de lote de terreno
(lotes 11, 12 e 13 da quadra 5), com piso de cimento liso, um banheiro também em piso de
cimento liso, portas em chapa de aço, 8 metros de pé direito, com um pavimento comercial,
fundação direta em concreto armado, paredes dobradas de tijolos furados, rebocadas e pintadas,
estrutura metálica e cobertura em alumínio com parte translúcida, instalações completas e
embutidas de luz, água e esgoto.
 Registro: Lote 11 - Matrícula nº 323, Livro 2-B, Cartório do 1º Ofício de RGI de Cariacica-ES. Lotes
12 e 13 - Matrícula nº 8.616, Livro 2, Cartório do 1º Ofício de RGI de Cariacica.
 Aviso Legal: 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.
 Como Chegar: Endereço: Rua Álvaro Pereira de Miranda, Campo Grande, Cariacica-ES. CEP:
29.146-350 https://goo.gl/maps/wNfGN7HUWBA2AY7w9

R$ 1.596.928,00






13

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Castelo/ES






BNU Nº: 485
Localização: Castelo/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: móvel rural situado(a) em lugar denominado “São Vitório”, medindo 96.178,33 m² de
área total, cadastrado no INCRA sob o nº 9501572324836, adquirido através de Compra e Venda,
lavrada no Cartório do 1º Ofício da comarca de CASTELO, no livro 114, folha 064/065, em
05/08/2011, e devidamente registrado no RGI de Castelo/ES.
Registro: 1º Ofício da Comarca de Castelo, nº de registro 1, matrícula 8853, livro 2, folha 01, em
03/08/2011.
Confrontações: confrontando-se por seus diversos lados com Romário Gonçalves, José Quirino
Ferreira da Silva, Jesus Sasso, José Magnago e outros, Edgar Pires Sartori e Irmãos e com quem
mais de direito.
Como Chegar: Saindo de Castelo sentido Ponte de São João, seguindo pelo Bairro Garagem, ao
chegar na bifurcação seguir pela esquerda antes da ponte, percorrer por 2,8km em estrada de
chão e avistar a placa indicativa de São Vitorino entrando a esquerda, seguir 0,7km chegando ao
destino.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador.
Independentemente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a imissão de
posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: Zona 24k, Longitude UTM 264987.00 m E, Latitude UTM 7722117.00 m S
https://goo.gl/maps/8qhWdfGBhzRpCDys5

LANCE MÍNIMO

R$ 57.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Colatina/ES






BNU Nº: 456
Localização: Colatina/ES
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Lote de terras de nº 37, situado no loteamento "polo Industrial Mário Cassani",
localizado na Rodovia ES 357, Distrito de Baunilha, Colatina-ES, medindo a área de 10.746,59 m2,
perímetro de 418,23m.
Confrontações: Pela frente 106,03m com a rua 9; pelos fundos 69,94m com o lote 38; lado direito
131,03 com a rua 05; e lado esquerdo 111,20m com lote 36.
Registro: Cartório de Registro de Imóveis - comarca de Colatina - ES. Matrícula 43593, livro 2HP,
05/02/2015
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Rua Nove, s/n, Baunilha, Colatina-ES https://goo.gl/maps/GFuLy4DE5PFHXLNQ6

LANCE MÍNIMO

R$ 545.600,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Colatina/ES






BNU Nº: 459
Localização: Colatina/ES
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Lote de terras de nº 83, situado no Loteamento "polo Industrial Mário Cassani",
localizado na Rodovia ES 357, Distrito de Baunilha, Colatina-ES, medindo a área de 10.597,90 m2,
perímetro de 408,25m.
Confrontações: Pela frente 101,12m com Rua 13; pelos fundos 103,80m com Lote 84; lado direito
98,75m com Lote 82; e, lado esquerdo 104,15m com Rua 05.
Registro: Cartório de Registro de Imóveis - comarca de Colatina - ES. Matrícula 43639, livro 2HQ,
05/02/2015
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Rua Treze, s/n, Baunilha, Colatina-ES https://goo.gl/maps/GFuLy4DE5PFHXLNQ6

LANCE MÍNIMO

R$ 713,716,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Colatina/ES






BNU Nº: 467
Localização: Colatina/ES
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Lote de terras de nº 17, situado no loteamento "polo Industrial Mário Cassani",
localizado na Rodovia ES 357, Distrito de Baunilha, Colatina-ES, medindo a área de 6.843,01 m2,
perímetro de 376,64m.
Confrontações: Pela frente 88,17m com a rua 5; pelos fundos128,59m com o lote 16; lado direito
89,34 com a Rodovia ES 357; e lado esquerdo 70,54m com lote 18.
Registro: Cartório de Registro de Imóveis - comarca de Colatina - ES. Matrícula 43573, livro 2HP,
05/02/2015
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Rua Cinco, s/n, Baunilha, Colatina-ES https://goo.gl/maps/GFuLy4DE5PFHXLNQ6

LANCE MÍNIMO

R$ 438.200,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Colatina/ES






BNU Nº: 468
Localização: Colatina/ES
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Lote de terras de nº 18, situado no loteamento "polo Industrial Mário Cassani",
localizado na Rodovia ES 357, Distrito de Baunilha, Colatina-ES, medindo a área de 8.498,22 m2,
perímetro de 379,04m.
Confrontações: Pela frente 107,09m com a rua 5; pelos fundos 123,55m com o lote 16; lado direito
70,54m com o lote 17; e lado esquerdo 77,86m com lote 19.
Registro: Cartório de Registro de Imóveis - comarca de Colatina - ES. Matrícula 43574, livro 2HP,
05/02/2015
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Rua Cinco, s/n, Baunilha, Colatina-ES https://goo.gl/maps/GFuLy4DE5PFHXLNQ6

LANCE MÍNIMO

R$ 505.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Colatina/ES






BNU Nº: 469
Localização: Colatina/ES
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Lote de terras de nº 61, situado no loteamento "polo Industrial Mário Cassani",
localizado na Rodovia ES 357, Distrito de Baunilha, Colatina-ES, medindo a área de 12.231,88 m2,
perímetro de 441,28m.
Confrontações: Pela frente 110,02m com a rua 5; pelos fundos 121,69m com equipamento
comunitário; lado direito 101,81m com Rua 12; e lado esquerdo 107,76m com lote 62.
Registro: Cartório de Registro de Imóveis - comarca de Colatina - ES. Matrícula 43617, livro 2HP,
05/02/2015
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Rua Cinco, s/n, Baunilha, Colatina-ES https://goo.gl/maps/GFuLy4DE5PFHXLNQ6

LANCE MÍNIMO

R$ 667.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
BNU Nº 505
Localização: Confins/MG
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Lote de terra localizado no loteamento denominado Gran Royalle Aeroporto, Lote de
terreno de nº 01, da quadra 17, com limites e confrontações de acordo com a planta., CONFINS MG, medindo 1.047,30 m² de área total, adquirido através de ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA, lavrada no cartório 6º Tabelionato de Notas , ofício da comarca de BELO HORIZONTE, no
livro 915-N, folha 124/126, em 03/07/2013, e devidamente registrado no cartório de registro de
imóveis, ofício da comarca de PEDRO LEOPOLDO - MG, nº de registro 2, matrícula 29034, livro 2,
em 06/11/2013.
 Observações: O imóvel possui dívida de condomínio no valor de R$ 71.242,28 (data-base
janeiro/2022), que deverá ser quitada / negociada pelo COMPRADOR, e, devido a isso, há uma
execução em curso de nº 5053045-89.2018.8.13.0024.
 Aviso Legal: 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.
 Localização: https://goo.gl/maps/RzLkDob7WxH2uL3J7

LANCE MÍNIMO
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Confins/MG

R$ 220.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Guaçuí/ES





BNU Nº: 424
Localização: Guaçuí/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em "Fazenda do Bonito", Distrito de São Tiago, medindo 48.400,00
m² de área total. Cadastrado no INCRA sob o número 507.083.006.785-6.
Confrontações: Cláudio Avelino de Mendonça, Samoel Queiroz Machado e com quem mais de
direito.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Guaçuí-ES, nº de registro 1, matrícula 4.043, livro 2-V,
folha 110, em 19/11/1996.
Como Chegar: De Guaçuí, seguir sentido a São Tiago via estrada asfaltada e percorrer
aproximadamente 3,10 Km. Entrar então a esquerda em uma estrada de chão e percorrer mais
600 metros até o imóvel.
Observação: CAR nº 63731; Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja
com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0219642 / UTM 7703966 Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/tCrZvGQYk7vX2XvX7

LANCE MÍNIMO

R$ 106.240,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Itapemirim/ES






BNU Nº: 484
Localização: Itapemirim/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Um terreno urbano "Santa Maria do Frade", no 3º Distrito de Itapecoá, Itapemirim/ES,
medindo 4.323,90 m² (quatro mil trezentos e vinte e três metros quadrados e noventa metros
quadrados).
Registro: registrado no Cartório Registro de Imóveis - 1º ofício de Itapemirim/ES, no livro 2,
matrícula 23469, registro nº 1, em 25/07/2017.
Confrontações: confrontando-se ao norte, sul e leste com Osmar José Machado do Nascimento, e
a oeste com José Soares da Silva (João Borges Hemerly).
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Rodovia BR 101, s/n, Santa Maria do Frade, Itapemirim, ES, CEP: 29.330-000
https://goo.gl/maps/gcv3QjN7DJQ39ycK8

LANCE MÍNIMO

R$ 494.400,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Iúna/ES







BNU Nº: 498
Localização: Iúna/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: móvel rural situado em lugar denominado "Córrego Santo Antônio", localizado em
Iúna/ES, medindo 72.600,00 m² de área total, cadastrado no INCRA sob o nº 950.157.662.844-9.
Registro: devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício da comarca de
Iúna, nº de registro 1, matrícula 9.871, livro 2, folha 1, em 21/07/2011.
Confrontações: confrontando-se por seus diversos lados com Gildo de Freitas Machado, Sebastião
Matias, Adílio Florindo de Freitas, Nalzina Ornelas de Oliveira e Afloramento Rochoso.
Como Chegar: Partindo de Iúna pela Rua Claudionor Mariano sentido Água Santa, percorrer por
3,4km pela estrada principal e pegar a esquerda, seguindo por mais 1,0km até o imóvel.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador.
Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a imissão de posse
deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: Zona 24k, Longitude UTM 238535.00 m E, Latitude UTM 7749234.00 m S - Datum
WSG 84 https://goo.gl/maps/ZACLkxxpjrxjy2nq9

LANCE MÍNIMO

R$ 145.600,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Jaboatão dos
Guararapes/PE






BNU Nº: 415
Localização: Jaboatão dos Guararapes/PE
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Lote de terreno próprio sob nº 28, da quadra 14, do loteamento Praia do Sol, em
Candeias, com área de 510,00m².
Confrontações: Frente, com a Rua Cel. Dário Ferraz de Sá; lado direito, com a Rua Caxias do Sul;
lado esquerdo, com o lote nº 29; e fundos, com parte do lado 27, da mesma quadra e loteamento.
Registro: 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes-PE, no livro 2-JJ-2, matrícula nº 48088,
número de registro 04, em 18/12/2012.
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Como Chegar: Endereço: O endereço atualizado do imóvel é Rua Cel. Dário Ferraz de Sá, esquina
com Rua Caxias do Sul, bairro Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes – PE.
https://goo.gl/maps/jCZLEV5XvCNgwHfM8
Aviso Legal: 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.

LANCE MÍNIMO

R$ 143.360,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Jaguaré/ES






BNU Nº: 436
Localização: Jaguaré/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar denominado "CÓRREGO DA ÁGUA LIMPA", distrito da
Barra Seca, legitimado, medindo 80167.50 m² de área total. Cadastrado no INCRA sob o nº
950.106.196.835-2.
Confrontações: Ao norte, com Assentamento São Roque; ao sul, com Florisvaldo Klippel; a leste,
com Carlos Alberto Sartório; e, a oeste, com Antonio Mauro Biancardi.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Jaguaré-ES número de registro 01, matrícula nº 3.503,
livro 02, folha 01.
Como Chegar: De Jaguaré, seguir em estrada asfaltada sentido BR-101, e então entrar à esquerda
em estrada de chão localizada antes do trevo de acesso a São Roque. Seguir por alguns metros até
o imóvel, que se encontra na margem direita da estrada.
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O Cadastro Ambiental Rural deverá
ser providenciado pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24K 0392568/ UTM 7908746 Datum WSG 84
https://goo.gl/maps/4k9oGVf6XjyBEtnj6

LANCE MÍNIMO

R$ 49.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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João Neiva/ES






BNU Nº: 439
Localização: João Neiva/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Área a de terreno urbano, desmembrada de área maior, medindo 1.038 m².
Confrontações: Pela frente, com a Rua Gervázio Giacob Curto, onde mede 34,60 m; pelos fundos,
com a Cerâmica Argil, onde mede 34,60 m: pelo lado direito, com herdeiros de João de Nardi,
onde mede 30,00 m; e pelo lado esquerdo, com Cerâmica Argil, onde mede 30 m.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de João Neiva-ES, número de registro 1, matrícula nº 2.692,
livro 2-O, folha 1, em 27/01/2017.
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Endereço: Rua Gervázio Giacob Curto, Margens da BR 101, Km 202, João Neiva/ES.
https://goo.gl/maps/raTuU4u7qag3i2hG9

LANCE MÍNIMO

R$ 138.880,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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João Neiva/ES







BNU Nº 501
Localização: João Neiva/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural, situado(a) em um terreno rural, medindo 554.420,00 m² (quinhentos e
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte metros quadrados), situado no distrito de Acioli,
Município De João Neiva – ES. cadastrado no INCRA sob o número 9999204077398
Confrontações: Ao norte com Edilson Favarato, Abílio Favarato Filho E Córrego Rio Otelo; ao sul
com Djalma Gallo; a leste com Ari E a Oeste com Nilton Favarato e Pedro Massariol, João Neiva –
ES.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de João Neiva-ES, Matrícula 1074, livro 2, folha 2.
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O Cadastro Ambiental Rural deverá
ser providenciado pelo comprador.
Como Chegar: Partindo da sede do município de João Neiva seguir sentido a localidade de
Demétrio Ribeiro por meio de estrada asfaltada e ao chegar no local seguir na rua principal e
continuar na estrada asfaltada em que deve-se entrar a direita na primeira estrada de chão
localizada em uma curva e seguir por aproximadamente 3,20 Km até o imóvel avaliando havendo a
necessidade de se ultrapassar algumas porteiras.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas Geográficas (Divisa): 24 K 0350074 / UTM 7821240 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/bnso6CDpgPTTJ3ws7

LANCE MÍNIMO

R$ 631.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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João Neiva/ES






BNU Nº 502
Localização: João Neiva/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural, situado(a) em “Treviso, Rio Treviso, Córego São João, Morro Do Feijão, Rio
Otelo, Córrego Desengano, São João E Acioli”, No Distrito De Acioli, neste município, João Neiva ES, medindo 3.000,00 m² (três mil m²) de área total, cadastrado no INCRA sob o número
000.027.701.106-9.
Confrontações: confrontando-se ao norte com Nilson Favarato E Faixa De Domínio Do DNIT (BR
259); ao sul com Nilson Favarato; a leste com Nilson Favarato e faixa de domínio do DNIT (BR-259)
e a oeste com Nilson Favarato.
Registro: Cartório de RGI de João Neiva/ES, matrícula 2287, livro 2-M.
Com Chegar: Partindo da sede do município de João Neiva seguir sentido a Colatina via BR-259,
percorrendo aproximadamente 18,0 Km, em que o imóvel localiza-se na margem esquerda da
rodovia.
Observações: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O Cadastro Ambiental Rural deverá
ser providenciado pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas Geográficas (Agroindústria): 24 K 0347412 / UTM 7825250 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/yBTEwjDrKWdML7Bd6

LANCE MÍNIMO

R$ 1.016.948,27

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Mantenópolis/ES







BNU Nº: 448
Localização: Mantenópolis/ES
Situação: Imóvel desocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar denominado “Córrego do Capim, medindo 196.129,68 m²
de área total. Cadastrado no INCRA sob o nº 950.033.814.857-2.
Confrontações:
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Mantenópolis-ES. Nº de registro 2, matrícula 3.249, livro 2,
folha 3, em 26/10/2011.
Como Chegar: De Mantenópolis, seguir sentido a Alto Rio Novo, e entrar a esquerda indo para São
José e depois para Santa Luzia. Antes de Santa Luzia, entrar à direita e seguir até o imóvel.
Observações: Imóvel geo-referenciado conforme certidão de ônus. O Cadastro Ambiental Rural
deverá ser providenciado pelo comprador. Independentemente da situação ocupacional descrita,
caso o imóvel esteja com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas:
24
K
0287626
/
UTM
7907000
–
Datum
WGS
84
https://goo.gl/maps/r1wDbio178G7CsBx6

LANCE MÍNIMO

R$ 182.400,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Muniz Freire/ES









BNU Nº: 422
Localização: Muniz Freire/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar denominado "Córrego Querendiúba" e "Conceição do
Norte", Distrito de Piaçu, Muniz Freire-ES, medindo 169.400,00m² de área total, sobre o qual foi
firmado termo de compromisso de reserva legal com o IDAF (av. 01) - Muniz Freire. Cadastrado no
INCRA sob o nº 000.043.281.204-9.
Confrontações: Ao Norte, com Zaedis de Oliveira Thezolin, Robson Bicalho Machado e Aroldo Dias
Machado; Leste, com Zaedis de Oliveira Thezolin, Robson Bicalho Machado e Aroldo Dias Machado;
Sul, com Elias Martins Conceição, Zaedis de Oliveira Thezolin e Aroldo Dias Machado; e Oeste, com
Elias Martins Conceição e Zaedis de Oliveira Thezolin.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Muniz Freire-ES, número de registro 3, matrícula 5.088,
livro 2, folha 001-001Vº, em 02/03/2012.
Como Chegar: De Muniz Freire, seguir sentido BR-262 via estrada asfaltada passando por Piaçu.
Percorrer aproximadamente 6,0 km, entrar à esquerda em estrada de chão e seguir em subida
íngreme até o imóvel.
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador; O Cadastro Ambiental Rural deverá ser
providenciado pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas:
24
K
0251122
/
UTM
7754644
Datum
WSG
84
https://goo.gl/maps/V4ejVNB6QZcz72s99

LANCE MÍNIMO

R$ 153.600,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Muniz Freire/ES






BNU Nº: 472
Localização: Muniz Freire/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar denominado Santa Cruz, Distrito De Itaici, deste município
e comarca, Consta na Av. 6 Termo De Responsabilidade De Preservação De Floresta, firmado entre
o proprietário e o IDAF - MUNIZ FREIRE, medindo 305957.00(Trezentos e Cinco Mil Novecentos e
Cinquenta e Sete) m² de área total, cadastrado no INCRA sob o número 5060440040145 e
devidamente registrado no cartório de 1º Oficio da Comarca de Muniz Freire, número de registro
10, matrícula 1.957, livro 2, folha 2.
Confrontações: confrontando-se por seus diversos lados com terrenos de Gabriel Soares Bitencourt,
Marcelino Moreira Gomes, Antônio Balbino Sobrinho, Antônio Batista De Araújo e Antônio Rocha.
Como Chegar: Saindo de Muniz Freire sentido Itaici, percorrer por 18km de estrada de chão,
chegando em Itaici pegar a estrada que passa atrás da Igreja Católica e percorrer por mais 4,9km
até o destino.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador; Independente
da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a imissão de posse deverá ser
providenciada pelo comprador;
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: Zona 24k, Longitude UTM 235772.00 m E, Latitude UTM 7729484.00 m S - Datum
WSG 84 https://goo.gl/maps/EYfG7t7UoixfRncs7

LANCE MÍNIMO

R$ 140.700,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Muniz Freire/ES






BNU Nº: 473
Localização: Muniz Freire/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição:Uma área rural legitimada, situada no lugar denominado “São Bento do Amorim”
distrito da sede deste Município e Comarca de Muniz Freire/ES, medindo a área 120.200,00m²,
cadastrada no INCRA sob o nº 506.044.016.926-1.
Registro: Devidamente registrada no Cartório imobiliário desta Comarca de Muniz Freire, no livro
2-Q, fls. 111, sob o nº R1 – 4.102 de ordem em data de 22/11/2000.
Confrontações: limitando-se atualmente por seus diversos lados com terrenos de herdeiros de
Teresinha Cassini Bozzi, Antônio Muciaccia e Leozildo Pastore.
Como Chegar: Partindo da sede de Muniz Freire seguir sentido Alegre por meio de estrada
asfaltada e percorrer aproximadamente 7,50 Km e entrar a esquerda em estrada de chão
localizada ao lado de um ponto de ônibus e seguir por aproximadamente 2,50 km até o imóvel.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador;
Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a imissão de
posse deverá ser providenciada pelo comprador;
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: (Lavoura): 24 K 0249163 / UTM 7727890– Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/MnymzTscuvBnnKj36

LANCE MÍNIMO

R$ 268.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Muniz Freire/ES






BNU Nº: 480
Localização: Muniz Freire/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural situado constante de 186.493 m² de terrenos, contendo diversas
plantações e benfeitorias, situada nos lugares denominados “Tombos”, “altos Tombos”, “Bom
Destino dos Tombos”, “Boa Vista” e “Ribeirão da Boa Vista”, no distrito de Piaçu, no município e
comarca de Muniz Freire/ES. Cadastrada no INCRA sob o nº 506.044.004.120-6
Registro: Cartório do 1º Ofício de Muniz Freire/ES, livro 2-L, às folhas 160, sob o nº R-1-2888 de
ordem, em 24/12/1990
Confrontações: confrontando-se (atualmente) com terrenso de valdemiro de Abreu Costa, Emílio
Lopes da Silva, Délcio de Oliveira, Antonio Pessin, Reolito Moraes de Abreu e quem mais de
direito.
Como Chegar: Partindo da sede de Piaçú, seguir sentido ao município de Muniz Freire por meio de
estrada asfaltada. Deve-se entrar a direita na primeira estrada de chão localizada antes da ponte, e
posteriormente entrar a direita logo após uma ponte de cimento e seguir sentido a localidade de
Tombos em que a propriedade se encontra após a sede da localidade.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador.
Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a imissão de posse
deverá ser providenciada pelo comprador; Possui ação declaratória de nulidade, processo judicial
0000678-12.2017.8.08.0037.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0247415 / UTM 7749164 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/uhdtPTptDJAEBUC56

LANCE MÍNIMO

R$ 292.000,00

LOTE

34

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO

LANCE MÍNIMO

Nova Venécia/ES

 BNU Nº: 458
 Localização: Nova Venécia/ES
 Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Terreno rural situado no lugar "Córrego da Travessia", distrito do município de Nova
Venécia, medindo 77.559,67 m2. INCRA: 950.157.926.917-8 e NIRF 0192705-1
 Confrontações: Por seus diversos lados com Gelson Cucoloto, Arlindo Cucolotto, Wilson Zucolotto,
Salustriano Souto, estrada de rodagem e quem mais de direito
 Registro: Cartório de Registro de Imóveis - Comarca de Nova Venécia - ES, matrícula 12757 de
18/11/2011
 Como Chegar: Partindo da sede de Nova Venécia seguir sentido a Vila Pavão por meio de estrada
asfaltada em que se deve entrar à direita no trevo de acesso ao Patrimônio do XV e após o
patrimônio passar pela ponte e seguir por aproximadamente 15 Km até o imóvel avaliando sempre
pela estrada principal.
 Observações: Consta averbação de planta, memorial descritivo e termo de responsabilidade de
preservação de florestas firmados pela autoridade florestal da cidade, datado de 09/08/2012,
comprometendo-se a preservar e/ou formar por meio de projeto técnico já aprovado pelo IDAF,
com área total de 15.042,22 m2, destinada a Reserva Legal. Independente da situação ocupacional
descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo
comprador. O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador.
 Aviso Legal: 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.
 Coordenadas: 24 K 0337552 / UTM 7966163 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/Nv7a1Xn1WrSjdJuK8

R$ 132.800,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Nova Venécia/ES





BNU Nº: 483
Localização: Nova Venécia/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar "PIP-NUCK", no Município de Nova Venécia-ES, medindo
área total de 38.232,00 m² (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Dois metros quadrados),
cadastrado no INCRA sob o número 000.027.741.167-9,
Registro: Registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Nova Venécia/ES, número de registro
3, matrícula 8.319, livro 2, folha 1, datado em 08/12/2008.
Confrontações: confrontando-se, por seus diversos lados, com Orivaldo Jose Romano, Otavio
Ayres de Farias Filho, Rio Cricaré e Idalio Bonomo.
Como Chegar: Partindo de Nova Venécia seguir por meio de estrada asfaltada sentido São Gabriel
da Palha em que deve-se entrar a direita na Rua das Flores após o posto de gasolina e seguir em
estrada de chão sentido Pip-Nuck em que deve-se entrar a direita em um mata-burro loco no início
da subida de um morro e posteriormente entrar a esquerda e seguir até o imóvel.
Observações: CAR nº 192520. Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha
ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0346116 / UTM 7932202 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/aBpARkrcPD7Afs2XA

LANCE MÍNIMO

R$ 85.600,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Nova Venécia/ES






BNU Nº: 499
Localização: Nova Venécia/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Terreno Rural, situado no lugar "Córrego Parajú", distrito de Guararema, neste
município, medindo 150.000m2.
Confrontações: Confrontando-se por seus diversos lados, com Jonas Sigueira, Euclides Fuzari e
quem mais de direito.
Como Chegar: Partindo da sede do município de Águia Branca seguir sentido Barra de São
Francisco e entrar a direita em estrada de chão sentido São João em que na encruzilhada deve-se
entrar a esquerda sentido localidade de Alto Muniz, passando pela sede da localidade e entrar a
direita na encruzilhada e seguir alguns metros. Deve-se entrar a direita em uma porteira localizada
em uma pastagem, coordenadas geográficas: 24 K 0323631 / UTM 7906747, seguindo pelo pasto
até chegar em uma cancela de arame e seguir em subida íngreme dentro da mata até chagar ao
imóvel avaliando. A estrada dentro da mata encontra-se em péssimo estado de conservação,
havendo a necessidade de se seguir a pé por aproximadamente uma hora e meia até chegar na
propriedade.
Observações: CAR nº 49588. Independentemente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel
tenha ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0323502 / UTM 7905895 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/ykB671m3Yk3Am8vw7

LANCE MÍNIMO

R$ 105.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Santa Leopoldina/ES





BNU Nº: 428
Localização: Santa Leopoldina/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Terreno de cultura, situado em Pedra Preta, Distrito de Sede, medindo uma área de 42
hectares. Cadastrado no INCRA sob nº 504.076.018.589-2 e NIRF sob nº 6.699.955-3.
Confrontações: Paulo Sergio Liqui, Carlos Binow, Antônio Goncalves Medeiros, Benedito Ribeiro,
Rubens Spilman e o Paredão.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de Santa Leopoldina-ES, matrícula 6177, livro 2-R, em
06/12/2018 (Registro anterior n° 3.733 do livro 2-R, autorizado o desmembramento pelo BANDES,
constante do Av.14).
Como Chegar: De Santa Leopoldina, seguir sentido Santa Maria de Jetibá e entrar a esquerda em
estrada de chão localizada ao lado de um bar e um açougue. Seguir por aproximadamente 13 Km
até a propriedade, que se encontra na base de Pedra Preta.
Observação: CAR nº 43844. Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja
com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0331535 / UTM 7768297 WGS 84 https://goo.gl/maps/3uzh5aQ5Uwpy8jKv6

LANCE MÍNIMO

R$ 512.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Santa Teresa/ES






BNU Nº: 471
Localização: Santa Teresa/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição:Imóvel rural situado em lugar denominado Santa Julia, medindo 80.000.00(Oitenta Mil)
m² de área total, cadastrado no INCRA sob o número 9500762633626,
Registro: registrado no cartório de Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Teresa/ES, número
de registro 2, matrícula 3.605, livro 2.
Confrontações: confrontando-se ao Norte, com Dimas Antônio Zanetti; ao sul, com Clóvis
Bregonci; a Leste, com Clóvis Bregonci e a Oeste, com Luiz Bregonci e outros e quem mais de
direito - Santa Teresa.
Como Chegar: Partindo da sede de São Roque do Canaã seguir sentido Agrovila por meio de
estrada asfaltada e entrar a esquerda em estrada de chão onde localiza-se um ponto de ônibus e
seguir aproximadamente 3,0Km e entrar a esquerda seguindo até o imóvel.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador;
Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a imissão de
posse deverá ser providenciada pelo comprador;
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0321470 / UTM 7817685 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/E1fvfsB6aAit615UA

LANCE MÍNIMO

R$ 268.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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São Gabriel da Palha/ES






BNU Nº: 463
Localização: São Gabriel da Palha/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural, legitimado, localizado em "CÓRREGO ALEGRE", neste município e
comarca, medindo a área de 72.259,28 m2 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove
metros e vinte e oito decímetros quadrados), INCRA: 502.081.018.139-6.
Registro: Cartório de Registro de Imóveis - Comarca de São Gabriel da Palha/ES, matrícula nº
9.316, Livro 2.
Confrontações: com seus diversos lados com: Rosa Dobrowolsky, a vendedora, Rita Dobrowolsky,
Alberto Schimith e quem mais de direito.
Como Chegar: Partindo da sede do município de São Gabriel seguir sentido Nova Venécia via
rodovia asfaltada e entrar a direita no trevo de acesso para Vila Fartura passando pela
comunidade seguir em estrada de chão em que deve-se entrar na primeira encruzilhada a
esquerda sentido Barra Seca e posteriormente entrar na primeira subida a direita.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador;
Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante, a imissão de
posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0349847 / UTM 7911391 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/6HXAzBdbx92ip73k9

LANCE MÍNIMO

R$ 242.400,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Vila Valério/ES







BNU Nº: 357
Localização: Vila Valério/ES
Situação: Imóvel desocupado
Descrição: Um terreno urbano com 600,00 m² com forma de “L”.
Confrontações: 10,00 metros de frente, com a Rua Joel Andrade, 10,00 metros de frente com
Ercilio Gondinho, 20,00 de fundos com Mário Fontana, 20,00 metros de lateral direita com Ercio
Gondinho, 20,00 metros de lateral direita com Mário Fontana e 40 metros de lateral esquerda com
Mário Fontana.
Registro: Matricula nº 9.604, Livro 2, Cartório do 1º Ofício de RGI de São Gabriel da Palha-ES.
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja com ocupante,
a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Endereço: Rua Joel Andrade, Vila Nova, Vila Valério-ES
https://goo.gl/maps/MDsEgJHpcTKYmmpDA

LANCE MÍNIMO

R$ 46.080,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Vila Valério/ES






BNU Nº: 434
Localização: Vila Valério/ES
Situação: Imóvel ocupado
Descrição: Imóvel rural situado em lugar denominado "Córrego Jacarandá", medindo 79.192,33 m²
de área total. Cadastrado no INCRA sob o nº 000.027.737.372-6.
Confrontações: Gerlane Tetzner Capucho, Marciene Demoner e Arcido Buss.
Registro: Cartório do 1º Ofício de RGI de São Gabriel da Palha-ES, nº de registro 01, matrícula nº
10.338, livro 02, folha 1, em 19/09/2013.
Como Chegar: De Vila Valério, seguir sentido Paraisópolis em estrada de chão e virar a esquerda na
primeira encruzilhada. Continuar até Córrego Jacarandá e Barra Seca, entrar à esquerda e seguir
até o imóvel.
Observações: CAR nº 69175; Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel esteja
com ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0356251 / UTM 7911829 Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/Zk9dhWorAGpxLtyv7

LANCE MÍNIMO

R$ 176.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Vila Valério/ES






BNU Nº: 481
Localização: Vila Valério/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Uma área de terras, agrícola, medindo 315.000,00m2 (trezentos e quinze mil metros
quadrados, situada no lugar Córrego Paraisópolis, Município de Vila valério-ES, nesta Comarca.
INCRA nº 503.045.051.322.
Registro: Registrado no Cartório do 1º Ofício de São Gabriel da Palha/ES, matrícula nº 7.221, livro
2.
Confrontações: confrontando-se com seus diversos lados, com: Almir Krause, pedreiras e Luiz
Santana.
Como Chegar: Partindo da sede do município de Vila Valério, seguir sentido Paraisópolis via
estrada de chão em que deve-se entrar a esquerda antes da sede da localidade onde antigamente
era o posto telefônico e hoje abriga uma mercearia e depósito de gás e percorrer
aproximadamente 3,0 Km e entrar a direita margeando uma mata e seguir até o imóvel.
Observações: O Cadastro Ambiental Rural deverá ser providenciado pelo comprador.
Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a imissão de posse
deverá ser providenciada pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: (Estrada): 24 K 0363395 / UTM 7907278 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/2QCnMLXDP7hPFQng7

LANCE MÍNIMO

R$ 572.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Vila Valério/ES






BNU Nº: 503
Localização: Vila Valério/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Imóvel rural situado(a) em situado no lugar denominado Córrego Padre Francisco, , São
Gabriel da Palha/ES, medindo 75.000,00 m² de área total, cadastrado no INCRA sob o nº
5020810104642,
Confrontações: confrontando-se por seus diversos lados com: Henrique Luiz Germano, Ricardo
Grigoletto e quem de direito
Registro: devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, ofício da comarca de São
Gabriel da Palha, nº de registro 2, matrícula 6242, livro 2, folha 01, em 15/08/2008
Como Chegar: Partindo da sede do município de Vila Valério seguir sentido a São Gabriel da Palha
percorrendo aproximadamente 7,0 Km em que se deve entrar a esquerda em estrada de chão e
seguir até o imóvel.
Observações: O imóvel possui Cadastro Ambiental Rural sob nº 63026. Independente da situação
ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a imissão de posse deverá ser providenciada
pelo comprador.
Aviso Legal: 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.
Coordenadas: 24 K 0349426 / UTM 7901144 – Datum WGS 84
https://goo.gl/maps/XWgrwmrsfPmhWAzM9

LANCE MÍNIMO

R$ 130.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Vila Velha/ES






BNU Nº: 495
Localização: Vila Velha/ES
Situação: Imóvel Ocupado
Descrição: Um apartamento de nº 501, composto de uma sala, dois quartos, uma suíte, uma
circulação, três varandas, um WC social, um WC de serviço, uma cozinha, uma área de serviço, um
quarto de empregada e um closet da suíte com piso em cerâmica. A cozinha, WC social, área de
serviço, WC de serviço e WC da suíte possuem azulejo até o teto. Com área real de 176,05 m², área
construída de 167,53m² e fração ideal de 0,02112. Duas vagas de garagem de nº 18 e 53, com área
real de 13,74m², área construída de 7,37m² e fração de 0,00093, para cada vaga do Ed. Tuffy Buaiz,
edificado sobre área de 1.200m², dando frente para a R. Desembargador Augusto Botelho, Praia
da Costa, Vila Velha-ES.
Registro: registrado no CRGI, 1ª Zona de Vila Velha, Lv. 2-HU, fl. 297, matrícula 47359, em
12/01/1994, transportada para a fl. 272, Lv. 2-JG, do mesmo cartório. A matrícula 47.359 foi
dividida e atualizada no RGI de Vila Velha/ES para os nºs 179.773, 179.774 e 179.772.
Observação: Independente da situação ocupacional descrita, caso o imóvel tenha ocupante, a
imissão de posse deverá ser providenciada pelo comprador. Processo judicial de imissão de posse
sob nº 5005716-47.2022.8.08.0035, o qual o comprador deverá se tornar parte no processo.
Aviso Legal: 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.
Como Chegar: Av. Gil Veloso, nº 210, Ed. Tuffy Buaiz, apto 501, Praia da Costa, Vila Velha/ES
https://goo.gl/maps/EiJSdZPexMvErCbT8

LANCE MÍNIMO

R$ 740.000,00

LOTE

MUNICÍPIO/ESTADO

DESCRIÇÃO
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Vitória/ES







LANCE MÍNIMO

BNU Nº: 482
Localização: Vitória/ES
Situação: Imóvel Desocupado
Descrição: Apartamento nº 105 do Edifício "28 de Agosto", situado à Rua Climaco Salles, Bairro
Romão, nesta Capital, possuindo as seguintes compartimentações, sala, três quartos, banheiro,
cozinha, área de serviço, quarto de empregada e WC, e respectiva fração ideal de 59/1.000 avos
do terreno constituído pelos lotes nº 1, 2, 3, 4 e 5, perfazendo a área de 1.346,50m2.
Registro: Matrícula 32962, Livro 2, do Cartório do 2º Registro de Imóveis de Vitória/ES
Observação: O condomínio concede o direito de uso de uma vaga de garagem.
Aviso Legal: 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
Como Chegar: Rua Climaco Salles, nº 62, apto. 105, Bairro Romão, Vitória/ES
https://goo.gl/maps/ytjXxq1DeYCZUDZ8A
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