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LEILÃO PÚBLICO N.º 2014 / 0047 V (7422) – RJ

E D I T A L

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CENTRO DE SERVIÇOS DE LO-
GÍSTICA RIO DE JANEIRO - RJ, torna  público que realiza  este processo lici-
tatório na  forma abaixo, na modalidade de LEILÃO PÚBLICO, para venda de 
imóvel e cessão de direito de uso de jazigos relacionados no Anexo 1, parte 
integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRO OFICIAL Sr. João 
Emílio de Oliveira Filho, inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro – JUCERJ sob o nº 45,  de acordo com a Lei 8.666/93, de 21.06.93 e 
atualizações posteriores,  o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, 
publicado no D.O.U. em 24.06.96 e os termos deste Edital, cuja minuta pa-
drão foi aprovada pelos Pareceres COJUR/COPUR ADLIC 10.393/2008, No-
tas Jurídicas 11.004/2008, 11.931/2008 e 22.731/2009.

LOCAL: Sala de Convenções – João Emílio, situado na Estrada dos Ban-
deirantes, nº 10.639, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ. Tel: (21) 
3416-6350, (21) 3416-6351, (21) 3416-6384.  

 DATA E HORÁRIO: 28/08/2014, às 11:00 

1.2. MODALIDADE: Leilão Público

1.3. TIPO: Maior Lance

1.4. RETIRADA DO EDITAL: No endereço indicado no subitem 1.2, no horário de 
expediente bancário. 

2. DO OBJETO

2.1 Venda, ad corpus, de bens imóveis e cessão de direito de uso de jazigos relacio-
nados e descritos no Anexo 1 deste Edital.

2.2 Em se tratando de imóvel locado, na forma do art.27 da Lei nº 8.245, de 18.10.91, 
no mínimo em igualdade de condições com o arrematante, o locatário tem prefe-
rência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 7. Conhecido o lance 
vencedor, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao locatário, 
que  deverá  exercê-lo  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  previsto  no  art.  28  da  Lei 
8.245/91. O Banco do Brasil S.A. lembra, ainda, que o direito de preferência cadu-
cará se não manifestada, de maneira inequívoca, a aceitação integral à proposta, 
no prazo acima referido.

2.3 O imóvel descrito no lote 1 do Anexo 1 deste Edital, encontra-se com pendências 
judiciais.  Existe gravame na matrícula do imóvel no RGI (AV-7) proveniente da 
Ação Civil Pública 0001249-26.2005.4.02.5106, onde o Ministério Público requer o 
reconhecimento  da  Área  de  Proteção  Permanente  e  a  demolição  dos  imóveis 
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construídos na área. O COMPRADOR se declara informado da demanda, assu-
mindo de modo expresso os riscos correspondentes e exonerando o BANCO de 
prestar garantia pela evicção.

2.4 O imóvel descrito no lote 2 do Anexo 1 deste Edital, encontra-se com pendências 
judiciais. Possui débitos de IPTU e prenotações em sua matrícula no RGI. O(s) 
COMPRADOR(ES) tem pleno conhecimento dos gravames (penhoras) relaciona-
dos às referidas prenotações e responsabiliza-se por eles caso venham onerar o 
imóvel cuja regularização será de responsabilidade do(s) COMPRADOR(ES). O(s) 
COMPRADOR(ES) tem pleno conhecimento das dívidas de IPTU e dos processos 
a elas vinculados e  se declara(m) informado(s)  das demandas,  assumindo de 
modo expresso os riscos correspondentes e exonerando  o BANCO de prestar ga-
rantia pela evicção.

2.5 O imóvel descrito no lote 3 do  Anexo 1 deste Edital, não encontra-se com pen-
dências judiciais mas possui  débitos de IPTU e de Taxa de Incêndio e o COM-
PRADOR se declara informado dessa situação, assumindo de modo expresso os 
riscos correspondentes e exonerando o BANCO de prestar garantia pela evicção.

2.6 Para a realização da transferência do direito de uso sobre os jazigos descritos nos 
lotes 04 ao 113 do Anexo 1, o(s) COMPRADOR(ES) deverá(o) realizar pagamen-
to à administração do Cemitério, cujo valor está sujeito a alterações pelo Cemité-
rio, não havendo qualquer ingerência do Banco sobre eventuais alterações desse 
valor.

3 DO PREÇO

3.1 O preço mínimo da venda é o constante no Anexo 1 deste Edital.

4 DA COMISSÃO DO LEILOEIRO

4.1 No  ato  da  arrematação,  o  ARREMATANTE  vencedor  pagará  a  importância 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance ao leiloeiro oficial, a título 
de comissão, salvo se o lance tiver sido  ofertado  previamente,  hipótese  em  que 
será observado o contido no subitem 6.7.3.

4.1.1 Caso  haja  exercício  de  direito  de  preferência,  o  pagamento  da 
comissão será efetuado pelo detentor do direito de preferência.

4.2 O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado.

5 DA HABILITAÇÃO

5.1 A habilitação dar-se-á pelo pagamento de quantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do lance vencedor, na forma do subitem 7.2.

6 DOS PROCEDIMENTOS

6.1 Os trabalhos serão conduzidos pelo Leiloeiro Oficial indicado no subitem 1.1.
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6.2 Os lances deverão ser ofertados no leilão pelos interessados ou seus legítimos re-
presentantes.

6.3 Os lances poderão ser ofertados no leilão ou previamente, por fac-simile, Internet, 
por via postal ou pessoalmente, na forma do subitem 6.7.

6.4 Considerar-se-á legítimo representante do ARREMATANTE, nas sessões desta li-
citação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver am-
plos poderes para tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclu-
sive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar docu-
mento de identidade com fé pública,  acompanhado de um dos seguintes docu-
mentos:

6.4.1 Instrumento  particular  de procuração,  assinado pelo outorgante,  com 
firma reconhecida em Cartório, conforme minuta constante  do   Anexo 
3   deste Edital; ou 

6.4.2 Instrumento público  de  procuração  contemplando  os   mesmos   po-
deres relacionados na minuta constante do Anexo 3 deste Edital.

6.5 Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, assim 
considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao preço mínimo.

6.6 Encerrados os trabalhos, será lavrada  ata  circunstanciada,  a  qual  será  assina-
da pelos licitantes presentes que assim o desejarem e pelo  Leiloeiro Oficial.

6.7  A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do 
presente Edital e de seus anexos.

6.8  Os lances prévios ao leilão deverão ser remetidos via fac-símile: (21) 3416-6360 / 
(21) 3416-6370 ou enviados pela Internet para o e-mail: titular@joaoemilio.com.br, 
ou preposto@joaoemilio.com.br ou por via postal com “AR” (aviso de recebimento) 
ou ainda entregues pessoalmente, desde que devidamente formalizados nos mol-
des do Anexo 7 e recebidos até o dia anterior ao da realização do presente leilão. 

6.8.1 Os interessados em efetuar lances prévios deverão comparecer ao es-
critório do Leiloeiro, situado na Estr. dos Bandeirantes, nº 10.639 – Re-
creio/Rio de Janeiro-RJ, telefones (21)  3416-6350 /  3416-6384, para 
fins de cadastro do ofertante e obtenção do modelo específico (Anexo 
7), antecipadamente à realização do certame. Para realização de ca-
dastro,  o interessado,  ou seu representante legal,  deverá apresentar 
documentos originais para sua identificação e assinar a ficha cadastral. 

6.8.2 O Leiloeiro informará aos licitantes o recebimento de lances prévios, em 
ordem crescente de valor, e exibirá as propostas preenchidas com os 
dados dos interessados e das ofertas de compra.  

6.8.3 Sendo vencedora a proposta efetuada por meio de lance prévio, o arre-
matante, se ausente ao leilão, será informado do resultado, via fac-sí-
mile ou pela Internet,  devendo comparecer,  durante o horário comer-
cial, ao escritório do Leiloeiro no primeiro dia útil após a realização do 
leilão, para providenciar o respectivo pagamento, mediante a emissão 
de 02 (dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão 
do leiloeiro e o outro referente ao sinal, ambos emitidos pelo adquirente 
diretamente ou, se ausente, por meio do seu representante legal. Se o 
ofertante de lance prévio estiver presente ao leilão, o pagamento da co-
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missão do leiloeiro e do sinal deverão ser feitos no ato da arrematação, 
consoante subitens 4.1 e 7.2. Em nenhuma hipótese, o Banco se res-
ponsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionaliza-
ção  do  equipamento  de  fac-símile,  telefone  ou  computador  etc.  de 
quaisquer dos interessados/licitantes.
6.8.3.1.1 O não comparecimento no prazo acima,  será considerado 

como  desistência  e  o  arrematante  será  responsabilizado 
pela não-concretização do negócio, sujeitando-se às penali-
dades cabíveis, além daquelas previstas no item 10 do pre-
sente Edital.

7 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 Os lotes serão ofertados para pagamento à vista.

7.2 No ato da arrematação, o ARREMATANTE  vencedor  pagará  ao  Banco  do  Bra-
sil S.A., à título de sinal para garantia de contratação, a importância corresponden-
te  à 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, salvo se o lance tiver sido 
ofertado  previamente,  hipótese  em que  será  observado  o  contido  no  subitem 
6.7.3

7.2.1 A importância  paga  como sinal  pelo  ARREMATANTE vencedor  será 
utilizada  para complementação do preço.

7.3 O ARREMATANTE vencedor terá  prazo para recolhimento  ao  Banco  do Brasil 
S.A. do complemento do preço conforme subitem 9.2, adiante.

7.4 O  ARREMATANTE  vencedor  deverá   manifestar-se,   obrigatoriamente,   em 
até  05 (cinco) dias úteis após a realização do leilão, para:

7.4.1 Apresentação de proposta a ser entregue no CSL Rio de  Janeiro  (RJ), 
Rua  Barão de São Francisco nº 177, 4º Andar, Bloco 4, Andaraí, Rio 
de  Janeiro, RJ, constando o valor, conforme  minuta  anexa  (Anexo 
2),   devendo  ainda serem observadas as condições previstas neste 
Edital;

7.4.2 Apresentação dos documentos que constam do Anexo 05

7.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

7.5.1 Não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem con-
dições;

7.5.2 Apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou en-
trelinhas que comprometam seu conteúdo;

7.5.3 Apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo cons-
tante do Anexo 1 deste Edital, para o imóvel pretendido;

7.5.4 Não estiverem acompanhadas de procuração (subitem 6.3), se for  o 
caso, e/ou pela não apresentação dos documentos referidos nos subi-
tens 9.11 e 13.8;

7.5.5 Não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 6. 

7.6 Os pagamentos de que trata o presente Edital  somente poderão ser feitos em 
moeda corrente no País.
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8 DOS RECURSOS

8.1 Qualquer  cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregulari-
dades, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para o Leilão sob pena de decair do direito de impugnação.

8.2 Recebida(s) as impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, o Leiloeiro de-
verá,  no prazo de 03 (três)  dias úteis,  submetê-la(s),  devidamente  instruida(s), 
para decisão da Comissão de Licitação.

8.3 Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser 
formalizados e protocolados junto ao CSL RIO RJ/Licitações – localizado na Rua 
Barão de São Francisco nº 177, 4º andar, Bloco 04, Andaraí, Rio de Janeiro, RJ, 
no horário de 10:00 às 16:00h  e seu encaminhamento se dará por intermédio da 
Comissão de Licitação.

8.4 Dos  atos da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 5 (cinco)  dias 
úteis, contados do dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial da União ou, 
se o recorrente estiver presente, do dia subsequente ao da reunião em que reali-
zado o ato.

8.5 Interposto  recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao ARRE-
MATANTE vencedor para, querendo, impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da comunicação.

8.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal. 

9 DA CONTRATAÇÃO
9.1 O contrato será formalizado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, por meio de es-
critura pública, correndo todos os impostos, taxas e despesas, inclusive com lau-
dêmio e as cartorárias, por conta do adquirente. 

9.1.1 O comprador entregará ao  Banco,  no  ato   da   formalização, 01  (um) 
cheque  de valor igual ao da despesa  para  registro  do  contrato.  O 
cheque acima mencionado será depositado  na  conta   do  competente 
Cartório  de  Registro  de  Imóveis   e,  na  hipótese  de  sua  devolu-
ção,  fica  facultado  ao  Banco promover o registro, imputando ao com-
prador as  despesas  inerentes ao  ato,  independentemente  de  aviso 
ou notificação. 

9.1.2 Na formalização do negócio será adotado o modelo usualmente utiliza-
do pelo cartório,  devendo ser  incluída a cláusula citada no  subitem 
9.4.1, consagrando o negócio como sendo “ad corpus”

9.2  Da data do leilão, começará a contar para o ARREMATANTE vencedor, os  pra-
zos máximos abaixo indicados, para as seguintes providências :

Pagamento

9.2.1 60 (sessenta) dias corridos, no caso de BEM IMÓVEL, para recolher ao 
Banco do Brasil S.A.  o  valor do complemento  do  preço  (95%  do  va-
lor proposto),  sob  pena  de, não o fazendo, ter a sua proposta des-
classificada;   
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9.2.2  10 (dez) dias corridos, no caso de CESSÃO DE DIREITO DE USO, 

para recolher ao Banco do Brasil S.A.  o  valor do complemento  do 
preço  (95%  do  valor proposto),  sob  pena  de, não o fazendo, ter a 
sua proposta desclassificada;   
 

Formalização

9.2.3 60 (sessenta) dias corridos para formalização da Escritura Pública de 
Compra e Venda.

9.2.4 30 (sessenta) dias corridos para formalização da Cessão de Direito de 
Uso.

9.3 O Banco adotará as ações  necessárias  para   o   registro da Escritura Pública de 
Compra e Venda ou da Cessão de Direito de  Uso, nos competentes Cartórios de 
Registros, correndo todos os impostos, taxas e despesas, inclusive laudêmio, car-
torárias, outras, por conta  do adquirente.  

 
9.4 A par das cláusulas usuais  em  transações  da  espécie,  o   instrumento   de 

venda conterá a seguinte cláusula:

9.4.1 As dimensões do imóvel são de caráter secundário, meramente enun-
ciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, 
absolutamente irrelevantes para o instrumento firmado, consagrando os 
ARREMATANTES o negócio como sendo "ad corpus", ou seja, do imó-
vel como um todo, independentemente de suas exatas e verdadeiras li-
mitações, sejam elas quais forem. Por conseqüência, o(s) outorgado(s) 
comprador(es) declara(m) expressamente concordar que se eventual-
mente encontrar(em) área inferior à enunciada neste instrumento, ainda 
que a diferença exceda a 1/20 (um vinte avos), não poderá(ão) exigir o 
complemento da área, reclamar a rescisão do contrato ou o abatimento 
proporcional do preço”.

9.5  Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento ou 
averbação de construção,  todas as despesas decorrentes da sua regularização 
junto ao cartório imobiliário correrão por conta do adquirente.

9.6  Existindo pendência judicial sobre o bem, o adquirente se declara informado da 
demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes e exonerando 
o Banco de prestar garantia pela evicção.

9.7  Existindo valores não quitados (IPTU, condomínio, etc.), o adquirente se declara 
informado do fato, assumindo de modo expresso  a   responsabilidade  pela quita-
ção das importâncias devidas, eximindo o Banco  de qualquer ônus para a regula-
rização.  

9.8  Tratando-se de imóvel ocupado por terceiros, o adquirente se declara informado 
do fato, assumindo expressamente todos os ônus decorrentes da desocupação.

9.9  Registrada a Escritura de Venda e Compra ou Escritura de Cessão de Direito de 
Uso, conforme o caso, todos os direitos e obrigações pertinentes ao bem (imóvel 
ou lote-jazigo) serão atribuídos ao adquirente. O comprador somente será imitido 
na posse após a compensação do cheque por ele entregue ao Banco para paga-
mento das despesas com registro do contrato.
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9.10Não ocorrendo a formalização da venda ao primeiro colocado,  seja   por  desis-

tência expressa deste ou por descumprimento dos prazos estabelecidos  no   su-
bitem   9.2, o  Banco  se  reserva  o  direito  de  realizar  nova  licitação  ou  con-
sultar  os  demais colocados,  na  ordem  de  classificação,  sobre  o  seu  interes-
se  em  adquirir o bem  nas mesmas condições de  preço (reajustado  devidamen-
te) do primeiro colocado.

9.11Para celebração da  Escritura ou da Cessão, o adquirente deverá comprovar pos-
suir condições de   contratar  com  a  Administração  Pública,  mediante  a  apre-
sentação  dos  seguintes documentos:

9.11.1 Pessoa Física:
9.11.1.1 Cédula de Identidade;
9.11.1.2 CPF
9.11.1.3 Prova de  quitação  com  Fazenda   Federal  (Certidão  Negativa 

emitida pela Secretaria da Receita Federal  -  Tributo  e Contribui-
ções Federais);

9.11.1.4 Certidão Negativa emitida pela Procuradoria Geral  da  Fazenda 
Nacional – Dívida Ativa da União.

9.11.2 Pessoa Jurídica:
9.11.2.1 Ato constitutivo e suas alterações; 
9.11.2.2 Cédula de Identidade e CPF dos sócios, Diretores ou Gerentes, 

conforme o caso;
9.11.2.3 Inscrição CNPJ (atualizada);
9.11.2.4 Certidão de Quitação de Tributos Estaduais;
9.11.2.5 Certidão de Quitação de Tributos Municipais;
9.11.2.6 Prova de quitação com a Fazenda Federal (Certidão Negativa emiti-

da pela Secretaria da Receita Federal – Tributos e Constribuições 
Federais)

9.11.2.7 Certidão Negativa emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – Dívida Ativa da União);

9.11.2.8 Prova de regularidade com a Previdência Oficial (Certidão Negativa 
de Débito – CND, expedida pelo INSS);

9.11.2.9 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (Certidão de Regularidade do FGTS – CEF, emitida pela 
Caixa Econômica Federal).

9.12Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas  que  comprometam sua 
autenticidade.

10 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos licitantes, conforme o caso, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator:

10.1.1 Suspensão temporária do direito de licitar  e contratar  com o BANCO 
DO BRASIL  S.A.  e  suas  subsidiárias,  por  período não superior  a  2 
(dois) anos; 

10.1.2 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.
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10.2Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo.

10.3A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

10.4No caso de aplicação de suspensão temporária, caberá apresentação de recurso 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

10.5Nos prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo aos interes-
sados.

10.6 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

10.6.1 A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) irregularidades que acarretem prejuízo ao Banco, ensejando a frus-

tração da licitação;
c) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução 

do contrato;
d) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para 

licitar e contratar com o Banco;
e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;

10.7 DECLARAÇÃO  DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E  CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

10.7.1 A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fa-
zenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em 
prejuízo do Banco, evidência de atuação com interesses escusos ou 
reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao Banco ou aplicações 
sucessivas de outras penalidades.

11 DA DESISTÊNCIA

11.1O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se:

11.1.1 Não celebrar a Escritura, ou Instrumento Particular. no prazo especifica-
do no subitem 9.2;

11.1.2 Não efetuar os pagamentos nos prazos e forma definida neste Edital;
11.1.3 Não satisfizer as condições previstas neste Edital para celebração dos 

contratos;
11.1.4 Manifestar-se expressamente nesse sentido, por meio do Termo de De-

sistência – Anexo 06.

12 DA MULTA

12.1Caracterizada a desistência nos termos do item 11, o ARREMATANTE   vencedor 
perde em favor do BANCO o valor equivalente à garantia da contratação, a  título 
de multa.

9



==========================================================================================
CENTRO  DE  SERVIÇOS  DE  LOGÍSTICA  -  LEILÃO  OFICIAL  N°. 2014/0047 - V  (7422)  -  (CSL RIO)  -  (RJ)

==========================================================================================

13 DAS OUTRAS CONDIÇÕES

Impedimento à Participação

13.1 Poderão participar da licitação regulada por este Edital, pessoas físicas ou ju-
rídicas, associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do 
território nacional, EXCETO as que se enquadrem em uma ou mais das situações 
a seguir:

a) Sejam membros do Conselho de Administração, da  Diretoria  Executiva 
ou  do Conselho Fiscal  do Banco do Brasil, bem assim  integrantes  da 
Comissão  de  Licitação;

b) Estejam cumprindo  a  penalidade  de  suspensão   temporária   imposta 
pelo pelo Banco;

c) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
d) Estejam sob  falência,  concordata,   recuperação   judicial   ou   extrajudi-

cial,  dissolução  liquidação ou processo de execução.

13.1.1 As propostas dos impedidos serão desclassificadas em qualquer fase 
do processo licitatório.

13.2 O Banco do Brasil S.A. reserva-se o direito de, presentes razões de ordem 
administrativa, comercial ou operacional, revogar em defesa do interesse público 
ou anular esta licitação, total ou parcialmente, em qualquer fase, com a devolução 
de todos os pagamentos realizados a título de sinal, mesmo depois de julgadas as 
propostas, sem que caiba aos arrematantes, em qualquer das hipóteses,  o direito 
à indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie.

13.3 Os pagamentos no ato do leilão serão feitos pela emissão de 02 (dois) che 
ques, sendo um de valor correspondente à comissão do leiloeiro e o outro refe-
rente ao sinal, ambos de emissão do arrematante vencedor ou seu representante 
legal.

13.4 Os pagamentos em cheques não terão efeito de quitação, enquanto não fo-
rem estes apresentados e considerados liquidados pelo Serviço de Compensação.

13.5 A devolução de cheque utilizado para o pagamento, por insuficiência de fun-
dos,  contra-ordenado,  ou com efeito  de não pagamento  de qualquer  natureza, 
será imediatamente caracterizada como inadimplência, na forma do item 11 deste 
Edital.

13.6 Os cheques emitidos, não honrados, estarão sujeitos às penalidades da Lei, 
respondendo os arrematantes judicialmente pelo ato.  

13.7 O ARREMATANTE vencedor que  deixar   de   firmar   o   Contrato   de   Ven-
da   e  Compra  e / ou  em  caso  de  sua  posterior  desclassificação,  por   não 
preencher os  requisitos  para  assumir  os  compromissos  a  que  se   propôs,   fi-
cará   sujeito  ao  pagamento  de  multa  correspondente   a  5%  (cinco  por  cen-
to)   do  valor   do  lance vencedor, além de responder pelos danos causados ao 
Banco.

13.8 Na data de formalização do Contrato de Venda e Compra, deverá ser entre-
gue ao Banco, pelo ARREMATANTE vencedor, o formulário “Identificação de Cli-
entes/Registro da Transação”, devidamente preenchido e assinado pelo adquiren-
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te ou por seu representante legal.  O modelo é distinto para pessoas físicas (Ane-
xo 4A) e pessoas jurídicas (Anexo 4B);

13.9 A recusa em entregar qualquer dos documentos referidos neste edital será 
motivo de desclassificação da proposta, sujeitando o proponente ao pagamento da 
multa no valor equivalente à garantia prevista no subitem 7.2, além de responder 
pelos danos causados ao Banco.

13.10 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade a ela superior,  em 
qualquer  fase da licitação,  a promoção de diligência destinada a esclarecer  ou 
complementar a instrução do processo. Os licitantes intimados para prestar quais-
quer esclarecimentos adicionais, deverão responder, por escrito, no prazo  deter-
minado pela Comissão, sob pena de desclassificação. Todas as comunicações de-
verão ser feitas por escrito.

13.11 Durante as sessões públicas deste processo  licitatório,  os  casos  não  pre-
vistos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação.

13.12 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato  superveniente  que 
impeça  a realização do certame na data marcada,  todas  as  datas  constantes 
deste  Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de  ex-
pediente  normal do Banco do Brasil S.A., subsequente às ora fixados.

13.13 Informações  complementares  poderão  ser  obtidas  no  Centro   de   Ser-
viços   de Logística do Rio de Janeiro RJ, constante no Anexo 1.

13.14 Os objetos desta licitação serão vendidos no estado  de  ocupação  e  con-
servação  em que se encontram.

13.15 Os documentos exigidos neste Edital  deverão  ser  apresentados  no origi-
nal,  em cópia autenticada por cartório, ou  por  publicação  em  órgão  da   im-
prensa  oficial. A autenticação  poderá   ser  feita,  ainda,  mediante  cotejo  com  o 
original,   pelos membros da Comissão de Licitação.

13.16 Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas que  comprome- 
tam  a  sua autenticidade.

13.17 Informações complementares poderão ser obtidas no escritório do Leiloeiro, 
situado na Estrada dos Bandeirantes, nº 10.639, Recreio dos Bandeirantes, Rio de 
Janeiro, RJ, telefone (21) 3416-6350, (21) 3416-6370 ou no  Centro  de Serviços 
de Logística  do Banco do Brasil S.A., situado na Rua Barão de  São  Francisco  nº 
177, Bloco 4, 4º Andar, Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, telefone  (21) 3808-5493, 
(21)3808-5238.

14 DA ELEIÇÃO DO FORO

14.1Fica eleito o foro desta Cidade para dirimir quaisquer questões judiciais decorren-
tes deste Edital.

Anexo 1: Descrição dos objetos

Anexo 2: Proposta de compra
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Anexo 3: Minuta de procuração 

Anexo 4:  Formulários  para Identificação de Clientes /  Registro  da Transação - 
Pessoa Física

Anexo 4B: Formulários para Identificação de Clientes / Registro da Transação  - 
Pessoa Jurídica

Anexo 5: Relação de Documentos Complementares

Anexo 6: Termo de Desistência

Anexo 7: Formulário para oferta de lance prévio

Rio de Janeiro (RJ), 06 de agosto de 2014.

BANCO DO BRASIL S.A.

DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES

CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO (RJ)

DEISE VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA

Presidente da Comissão de Licitação
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LEILÃO PÚBLICO N.º 2014 / 0047 V (7422)

Anexo 1

DESCRIÇÃO DOS BENS
IMÓVEIS URBANO, RURAL E JAZIGOS  / RIO DE JANEIRO – RJ

Informações sobre o leilão poderão ser obtidas no endereço abaixo:
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO, Rua Barão de 
São Francisco 177, 4 º andar, Licit 4, das 10: 00 as 16:00 ou pelo tel: 21-
3808-5380, falar com Deise.

LOTE 01
Terreno residencial – Gleba U, localizado no Loteamento Chácara das Rosas, Retiro, 
Petrópolis,  RJ. O terreno possui 28.496,21 m², ocupado quase que totalmente pela 
chamada Pedra do Retiro, marco geográfico local.  
Está matriculado no Cartório do 11º Ofício do RGI, localizado na Rua do Imperador 
288, salas 28/29, sob o nº 3.794. Possui Inscrição Municipal nº 555.512, junto a Pre-
feitura de Petrópolis (RJ).
Integra Área de Proteção Permanente, sem possibilidade de aproveitamento edilício e 
encontra-se parcialmente invadido.
Existe gravame na matrícula do imóvel no RGI (AV-7) proveniente da Ação Civil Públi-
ca 0001249-26.2005.4.02.5106, onde o Ministério Público requer o reconhecimento da 
Área de Proteção Permanente  e a demolição dos imóveis construídos na área.  O 
comprador se responsabilizará pelas consequências dessa Ação.
Existe dívida de IPTU no valor de R$ 10.322,03, atualizada até o dia 30/04/2014, rela-
tiva ao exercício de 2014, que será assumida pelo comprador.

Eventuais dívidas e processos envolvendo o imóvel serão de responsabilidade 
do comprador.

Lance mínimo:  R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 
Dependência :   GECOR Demais II (RJ)

Endereço         :  Rua Lelio Gama 105, Salas 1302/1303, Centro, Rio de Janeiro, RJ 

Tel.                  :  (21) 3808-2852 / 3808-2558

LOTE 02

Imóvel situado na Rua Pereira de Almeida nº 27, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro 
(RJ), em terreno de 455,63 m², com área construída de 1.457,00 m², onde funciona 
uma empresa do ramo de confecção de vestuário.
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Composto por um prédio principal interligado com prédio anexo. A construção é cons-
tituída por térreo mais quatro pavimentos, possuindo uma entrada social e outra para 
caminhões, estacionamento coberto, sanitários, vestiários e refeitório.

Encontra-se alugado pelo proprietário anterior desde 01/07/1994 a uma empresa de 
confecção de vestuário (Germany Confecções Ltda.), sendo que, o contrato de alu-
guel expirou em 30/06/2004. O locatário permanece ocupando o imóvel, pagando alu-
guel mensal no valor de R$ 3.000,00 ao Banco do Brasil S/A. 

Está registrado sob a matrícula nº 24.835 no Cartório do 11º Ofício de Registro de 
Imóveis, Av. Presidente Vargas, 542, 10º andar, sala 1012, Rio de Janeiro, RJ.

Existem débitos  de IPTU no valor  total  de  R$ 365.115,99,  inscrição  municipal  n.º 
0111267-1, referentes aos exercícios de 1990 a 1994, 1998 a 1999,  2003 e 2011, 
atualizados até 21/03/2014, sendo que R$ 314.648,81 inscritos em Dívida Ativa e R$ 
50.467,18 não inscritos na Dívida Ativa), cuja regularização será de responsabilidade 
do arrematante. O adquirente tem pleno conhecimento das dívidas de IPTU e dos 
processos a elas vinculados. Essa declaração constará da escritura de compra 
e venda a ser assinada pelo adquirente, bem como os dados referentes à exis-
tência das dívidas.  

Ao examinarmos os processos em curso na Dívida Ativa contra o antigo proprietário, 
encontramos a  seguinte situação atualizada em novembro de 2013:

a) 1990 a 1992 – Processo nº 0126758-32.1994.8.19.0001:

Os autos estão indisponíveis. Há duas decisões conflitantes: uma sentença, reconhe-
cendo a prescrição, e outra decisão determinando a penhora do imóvel. Como o Setor 
Jurídico deste Banco não teve acesso aos autos, não pode verificar qual foi o equívo-
co do Juízo;

b) 1993 a 1994 – Processo nº 0179538-41.1997.8.19.0001:

Há sentença reconhecendo a prescrição. O Município interpôs recurso de apelação. 
Aguardando julgamento. 

c) 1998 a 1999 – Processo nº 0217968-86.2002.8.19.0001:

Processo sem decisão. Transcorrido o prazo de 5 anos dos autos em carga com    o 
Município (24/09/2014), será possível ao executado arguir a prescrição intercorrente 
do crédito tributário;    

d) 2001 – Processo 0226108-07.2005.8.19.0001:

Processo sem decisão de mérito. Existe decisão deferindo a penhora do imóvel. Há 
recurso /impugnação no âmbito administrativo (art. 242 do Código Tributário Munici-
pal). A suspensão da exigibilidade do crédito tributário que consta na certidão de si-
tuação fiscal decorre da apresentação de recurso/impugnação no âmbito administrati-
vo, conforme acima. 

 e) 2003 – Processo nº 0161488-15.2007.8.19.0001:
         
 Processo sem qualquer decisão de mérito.
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Observa-se que em nenhum processo houve decisão definitiva.

A Taxa de Incêndio, CBMERJ nº 69109-7, exercício 2012, pendente a 6ª e última cota, 
com valor atualizado para R$215,94 conforme Certidão Positiva de Débito emitida em 
01/04/2014.

Existem prenotados na matrícula do imóvel no RGI, uma Penhora  sob nº 464783, em 
20/12/2007, vinculada ao processo criminal 2006.001.146801-4, da 33ª Vara Criminal 
do Rio de Janeiro e uma Penhora sob nº 522589, em 24/03/2011, vinculada ao pro-
cesso 0226108-07.2005.8.190001,  ordenada pela 12ª Vara da Fazenda Pública do 
Rio de Janeiro. Ambos os processos contra os antigos proprietários do imóvel. Os títu-
los representados pelas prenotações não foram levados a registro no prazo do art. 
205 da Lei nº 6.015/1973.  O adquirente tem pleno conhecimento dos gravames 
(Penhoras) relacionados às referidas prenotações e responsabiliza-se por eles 
caso venham onerar o imóvel. Essa declaração constará na escritura de compra 
e venda a ser assinada pelo adquirente.

O imóvel encontra-se irregular perante a Secretaria Municipal de Fazenda  - RJ e Se-
cretaria de Urbanismo  - RJ, conforme Notificações da Secretaria Municipal de Fazen-
da/Coordenadoria do IPTU de 20/12/2012 e 25/06/2013, correspondentes ao Proces-
so nº 04/03.003.780/1987, de 22/01/87, anexas, que constatou que as plantas origi-
nais do imóvel apresentadas pelo antigo proprietário não continham o “de acordo” da 
Secretaria de Urbanismo.

Esclarecemos que o antigo proprietário solicitou à Secretaria de Fazenda, através do 
Processo, acima, a modificação com acréscimo de área do imóvel de 990,00 m² para 
1457,00 m² e que o imóvel está sendo tributado pela área de 1457,00 m².

Na  Secretaria  de  Urbanismo  consta  no  registro  da  inscrição  do  imóvel,  de  nº 
0111.267-1, que o imóvel se apresenta como derrubado. A técnica de Plantão infor-
mou que possivelmente a construção anterior fora derrubada e construída outra em 
seu lugar, tendo o antigo proprietário regularizado a nova construção, com apresenta-
ção das novas plantas apenas na Secretaria de Fazenda e não regularizando a nova 
situação com a apresentação das mesmas plantas na Secretaria de Urbanismo. Com 
esta explicação constata-se o motivo pelo qual as plantas que fazem parte do Proces-
so da Secretaria de Fazenda não apresentam o “de acordo” Secretaria de Urbanismo.

Esta regularização do imóvel perante a Secretaria de Fazenda do Município do Rio de 
Janeiro (Coordenadoria do IPTU) e Secretaria de Urbanismo do Município do Rio de 
Janeiro será de responsabilidade do arrematante.

Eventuais dívidas e processos envolvendo o imóvel serão de responsabilidade 
do arrematante.
 
Lance mínimo:  R$ 2.758.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil 
reais)  
Dependência :  Ag. Zona Sul RJ
Endereço          :  Av. N. Sra. de Copacabana nº 594, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ 
Tel.                   :  (21) 3816-5800

LOTE 03 
Imóvel comercial situado na Rua Visconde de Niterói, 354, lojas A e B e apts. 301 a
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 312, Freguesia do Engenho Novo (Mangueira),  Rio de Janeiro, RJ,  em terreno de 
4.416,00 m², com área construída de 6.011,00 m². Composto por 02 prédios com 04 e 
03 pavimentos respectivamente e 02 galpões, todos justapostos e interligados. 

Está registrado sob a matrícula nº 48.103 no Cartório do 1º Serviço Registral de Imó-
veis da Cidade do Rio de Janeiro, localizado na Rua Arquias Cordeiro, 486, Méier, Rio 
de Janeiro, RJ

Existem débitos de IPTU no valor de R$ 1.301.629,97 (não inclusas as custas judi-
ciais), referentes a Inscrição Municipal 325.645-0,  e de Taxa de Incêndio no valor de 
R$ 28.677,65, referentes ao CBMERJ nº 163793-3,  totalizando R$ 1.330.307,62. Os 
valores foram atualizados até o dia 14/04/2014. Essas dívidas serão assumidas pelo 
comprador.

Há diversas pessoas ocupando o imóvel de forma irregular, explorando diferentes ati-
vidades comerciais e assistenciais. Sua desocupação será responsabilidade do com-
prador.

Eventuais dívidas e processos envolvendo o imóvel serão de responsabilidade 
do comprador.
 
Lance mínimo:  R$ 3.627.000,00 (Três milhões,   seiscentos e vinte e sete mil 
reais). 
Dependência :  GECOR Demais II (RJ)

Endereço          :  Rio de Janeiro, RJ 

Tel.                   :  (21) 3808-2852

LOTE 04 

LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 32917-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso.. 
O valor da anuidade é de R$ 176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 05
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 32942-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$ 176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
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Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 06
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 32967-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$ 176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 07
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 32992-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$ 176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 08
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33018-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$ 176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 09
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33044-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita, (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$ 176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
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Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 10
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33070-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com transferência dos direitos de uso. O 
valor da anuidade é R$ 176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137
 
LOTE 11
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33096-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com transferência dos direitos de uso. O 
valor da anuidade é R$ 176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 12
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33148-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com transferência dos direitos de uso. O 
valor da anuidade é R$ 176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 13
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33174-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com transferência dos direitos de uso. O 
valor da anuidade é R$ 176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
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Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 14
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33226-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 15
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33252-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 16
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33278-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 17
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33304-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
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Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 18
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33330-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 19
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33357-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 20
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33384-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 21
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33411-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137
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LOTE 22
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33438-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 23
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33465-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 24
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33492-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137
 
LOTE 25
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33749, localiza-
do no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 26
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LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33709-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 27
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33729-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014).
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 28
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 33749-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

 LOTE 29
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 32892-A, locali-
zado no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, Avenida Baronesa de Mesquita nº 520, 
Cosmorama, Mesquita (RJ). O jazigo, localizado no setor 18, é do tipo subterrâneo, 
jardim, escavado, com canais de drenagem interna e coletor estanque, com paredes e 
fundos concretados. O adquirente incorrerá no pagamento de R$ 2.617,66 por lote-ja-
zigo (ano base de 2014) a título de despesa com a transferência dos direitos de uso. 
O valor da anuidade é de R$ 176,49 (ano base de 2014). 
Lance mínimo   :   R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) / Lote-jazigo
Dependência   :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço         :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel                    .  (21) 2676-1137

LOTE 30
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LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39236, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direito, o adquirente in-
correrá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério. A 
anuidade  de  2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 31
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39239, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adquirente 
incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério. A 
anuidade  de  2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 32
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39240, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adquirente 
incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério. A 
anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 33
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39241, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adquirente 
incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério. A 
anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 34
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39243, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adquirente 
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incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério. A 
anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 35
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39244, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adquirente 
incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério . 
A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 36
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39245, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adquirente 
incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério . 
A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 37
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 39246, Setor V, 
Jardim São Paulo, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, 
Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo subter-
râneo, jardim escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adquirente 
incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemitério. A 
anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 38
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43833, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério.  A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137
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LOTE 39
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43834, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 40
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 438873, Setor 
VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes 
nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 41
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43874, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 42
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43875, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 43
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43878, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
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rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 44
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43879, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 45
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43891, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 46
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43892, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 47
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43893, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137
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LOTE 48
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43894, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 49
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43895, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 50
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43896, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 51
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43898, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 52
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43899, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
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rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 53
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43918, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 54
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43919, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 55
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43931, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 56
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43932, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137
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LOTE 57
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43936, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 58
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43937, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 59
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43938, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 60
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43939, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 61
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43952, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
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rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 62
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 43972, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 63
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44129, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 64
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44130, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 65
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44131, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137
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LOTE 66
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44132, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 67
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44134, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 68
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44135, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 69
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44136, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 70
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44148, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
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rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 71
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44149, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 72
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44150, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 73
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44151, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 74
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44152, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137
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LOTE 75
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44165, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 76
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44167, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 77
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44168, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 78
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44228, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 79
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44232, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
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rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 80
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44233, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 81
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44247, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 82
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44248, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 83
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44249, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137
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LOTE 84
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44250, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 85
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44251, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 86
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 444252, Setor 
VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes 
nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 87
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44253, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 88
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44268, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
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rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 89
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44269, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 90
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44270 Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 91
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44271, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 92
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44272, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

3



==========================================================================================
CENTRO  DE  SERVIÇOS  DE  LOGÍSTICA  -  LEILÃO  OFICIAL  N°. 2014/0047 - V  (7422)  -  (CSL RIO)  -  (RJ)

==========================================================================================

LOTE 93
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44273, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 94
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44288, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 95
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44289, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137
LOTE 96
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44290, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 97
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44292, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
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rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 98
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito de Uso Perpétuo do lote-jazigo nº 44293, Setor VI, 
Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua Carlos Pontes nº 
500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O jazigo é do tipo 
subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de direitos, o adqui-
rente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Administração do Cemi-
tério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$  6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 99
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito  de Uso Perpétuo dos lotes-jazigos nº 44308 a 
44311, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua 
Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O 
jazigo é do tipo subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de 
direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Adminis-
tração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais)  
Dependência  :     Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 100
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44312, 
44313, 44328 e 44329, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 101
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44330, 
44331, 44332 e 44347, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais)
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
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Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 102
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito  de Uso Perpétuo dos lotes-jazigos nº 44348 a 
44351, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua 
Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O 
jazigo é do tipo subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de 
direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Adminis-
tração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 103
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito  de Uso Perpétuo dos lotes-jazigos nº 44362 a 
44365, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua 
Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O 
jazigo é do tipo subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de 
direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Adminis-
tração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 104
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44366, 
44367, 44368 e 44380, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 105
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito  de Uso Perpétuo dos lotes-jazigos nº 44381 a 
44384, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua 
Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O 
jazigo é do tipo subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de 
direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Adminis-
tração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 106
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44385, 
44386, 44387 e 44397, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
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Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 107
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44398, 
44399, 44401 e 44402, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 108
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44403, 
44404, 44413 e 44414, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 109
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito  de Uso Perpétuo dos lotes-jazigos nº 44416 a 
44419, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua 
Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O 
jazigo é do tipo subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de 
direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Adminis-
tração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 110
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44420, 
44429, 44430 e 44431, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
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Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ Tel: (21) 2676-1137
                
LOTE 111
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito  de Uso Perpétuo dos lotes-jazigos nº 44432 a 
44435, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua 
Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O 
jazigo é do tipo subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de 
direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Adminis-
tração do Cemitério . A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 112
LOTE/JAZIGO  –  Cessão  de  Direito  de  Uso  Perpétuo  dos  lotes-jazigos  nº  44436, 
44445, 44446 e 44447, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da 
Saudade, Rua Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Ja-
neiro (RJ).  O jazigo é do tipo subterrâneo,  jardim, escavado. Para a realização da 
transferência de direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabele-
cida pela Administração do Cemitério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ 
Tel.                    :  (21) 2676-1137

LOTE 113
LOTE/JAZIGO – Cessão de Direito  de Uso Perpétuo dos lotes-jazigos nº 44448 a 
44451, Setor VI, Jardim da Crucificação, Cemitério Parque Jardim da Saudade, Rua 
Carlos Pontes nº 500, Sulacap, região oeste do município do Rio de Janeiro (RJ). O 
jazigo é do tipo subterrâneo, jardim, escavado. Para a realização da transferência de 
direitos, o adquirente incorrerá no pagamento de uma taxa estabelecida pela Adminis-
tração do Cemitério. A anuidade de 2014 está quitada.
Lance mínimo   :   R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos  reais) 
Dependência  :   Ag. Jardim Primavera RJ
Endereço          :   Rua Jornalista Moacir Padilha S/N, Jardim Primavera, RJ Tel: (21) 
2676-1137
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Anexo 02 

PROPOSTA DE COMPRA

1 - Identificação do Proponente
Nome CPF/CNPJ

Estado civil Nome do cônjuge (se for ocaso) CPF

Endereço

Complemento Bairro Cidade UF CEP

Telefone residencial Telefone comercial Celular

E-mail

2 – Bem  Pretendido: lote nº  ________           
Endereço do imóvel

Bairro Cidade UF CEP

3 – Forma de Pagamento

à vista
valor total  R$
valor por extenso

entrada
percentual ( 5%) valor (R$) 

4 - Declaração
Declaro conhecer as condições as quais devo satisfazer para realização do negócio  e que 
me submeto a todas as condições constantes do Edital do Leilão 2014/0047 V (7422).
Declaro, ainda, que tenho conhecimento do estado físico em que se encontra o bem, e que 
me responsabilizo por demarcações e desmembramentos de áreas, averbações de benfeito-
rias e outras diferenças eventualmente existentes em relação ao bem adquirido. Esta propos-
ta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data.

__________________________________________
Local/data

_______________________________          ______________________________
         Assinatura Proponente                           Assinatura do Cônjuge (se for caso)
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MINUTA DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ... (nome/razão social da Empresa, CPF/CNPJ, endereço etc.)

OUTORGADO : ... (nome, CPF,  endereço, qualificação etc.)

PODERES: representar o outorgante perante o Banco do Brasil S.A., para oferta de 
lance prévio na forma editalícia e/ou nas sessões da licitação - Leilão 
n.º 2014/0047 V (7422), que se realizará na Estrada dos Bandeiran-
tes, nº 10.639 – Recreio dos Bandeirantes/Rio de Janeiro - RJ, po-
dendo retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar 
de sessões públicas da licitação, assinar as respectivas atas, regis-
trar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar 
ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer docu-
mentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente man-
dato.

(Local e Data)

Assinatura
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Formulário para Identificação dos Clientes/Registro De Transação

- versão para adquirente Pessoa Física

DADOS DO PROCESSO DE VENDA (preenchimento a cargo do Banco)
Tipo do Bem Quantidade

Endereço BAIRRO CIDADE UF CEP

Número de inscrição no Cadastro Munici-
pal (*)

Número de inscrição no INCRA (**)

Número  matrícula  cartório  de 
imóveis e data

Condição de quitação (à vis-
ta)

MCI do adquirente, se houver

Número  de 
parcelas

Valor  Entrada/Complemento 
do Preço

Data  formalização  da 
venda  (pagto  entrada 
/complemento do preço)

Valor total  da aquisição

Dependência  Ven-
dedora

Cidade  UF

(*) No caso de imóveis urbanos, para efeito de IPTU  (**) no caso de imóveis rurais, 
para efeito de ITR

DADOS DO ADQUIRENTE 
Nome Completo Sexo Data  de  nasci-

mento

Filiação Naturalidade Nacionalidade

Estado civil
 

Nome do cônjuge ou companheiro(a)

Documento de identificação (***) Data  documento 
ident.

Número do CPF

Endereço Telefone

Bairro Cidade UF CEP

Atividade principal desenvolvida

(***) descrição do documento (identidade, passaporte, outro), número  e  ór-
gão expedidor ou dados do passaporte ou carteira civil, se estrangeiro.

RELAÇÃO DOS PROCURADORES/REPRESENTANTES LEGAIS
NOME CARGO Documento de identifica-

ção (***)
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FORMA DE PAGAMENTO:      (     ) ENTRADA         (     ) COMPLEMENTO DO PREÇO
“X” Forma  de  pagamento  (especifi-

car)
Origem  dos  recursos  (financiamento  bancário, 
poupança,  herança,  venda  de  bens  ou  outros 
-descrever)

Débito na conta corrente do adqui-
rente ou de seu representante legal
Transferência entre contas 

Em cheques 

Em espécie

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E ANEXOS (relacionar, se for o caso)

DECLARAÇÃO
DECLARAMOS que os informes aqui prestados são verdadeiros e assumimos o compromisso 
de comunicar ao Banco do Brasil S/A,  agência ou CSL vendedor, por escrito, qualquer modifica-
ção que ocorrer posteriormente.

______________________________           _____________________________________
           local e data                                         assinatura do adquirente ou representante legal 
                                                                                nome e documento de identificação 
                                                                    

Modelo criado para atender determinação da Lei 9.613, de 03.03.98
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Formulário para Identificação dos Clientes/Registro de Transação

- versão para adquirente Pessoa Jurídica

DADOS DO PROCESSO DE VENDA (preenchimento a cargo do Banco)
Tipo do Bem Quantidade

Endereço Bairro Cidade UF CEP

Número de inscrição no Cadastro Munici-
pal (*)

Número de inscrição no INCRA (**)

Número  matrícula  cartório  de 
imóveis e data

Condição de quitação (à vista, 
parcelada)

MCI do adquirente, se houver

Número  de 
parcelas

Valor  Entrada/Complemento 
do Preço

Data  formalização  da 
venda  (pagto.entrada/ 
da/complemento  do  pre-
ço)

Valor total  da aquisição

Dependência  Ven-
dedora

Cidade  UF

(*) No caso de imóveis urbanos, para efeito de IPTU  (**) no caso de imóveis rurais, 
para efeito de ITR

DADOS DA EMPRESA ADQUIRENTE 
Nome/Razão Social

Forma e data de constituição da empresa (registro na Junta 
Comercial) 

CNPJ

Endereço
 

NIRE (***) 

Bairro Cidade UF CEP

Telefones Fac-símile Pessoa p/ contato

Atividade principal desenvolvida pela empresa

(***) Número de Identificação do Registro Empresarial
RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, PROPRIETÁRIOS E CONTROLADORES
NOME CARGO Documento de identifica-

ção (****)
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didor, data expedição ou dados do passaporte ou carteira civil, se estrangeiro.
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RELAÇÃO DOS PROCURADORES/REPRESENTANTES LEGAIS
NOME CARGO Documento de identificação 

(****)

               FORMA DE PAGAMENTO:      (    ) ENTRADA       (    ) COMPLEMENTO DO PRE -
ÇO
Forma de pagamento (especificar) Origem dos recursos (financiamento ban-

cário, poupança, herança, venda de bens 
ou outros- descrever)

Débito na conta corrente do adquirente ou 
de seu representante legal
Transferência entre contas 

Em cheques 

Em espécie

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E ANEXOS (relacionar, se for o caso)

DECLARAÇÃO
DECLARAMOS que os informes aqui prestados são verdadeiros e assumimos o compromisso 
de comunicar ao Banco do Brasil S/A,  agência ou CSL vendedor, por escrito, qualquer modifica-
ção que ocorrer posteriormente.

______________________________      _____________________________________
           local e data                                    assinatura do adquirente ou representante legal 
                                                                          nome e documento de identificação 

Modelo criado para atender determinação da Lei 9.613, de 03.03.98
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Anexo 05

Relação de Documentos Complementares

Documentos para Elaboração do Cadastro

Pessoa Jurídica   
*0 CNPJ/MF – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
*1 Ficha de Inscrição Estadual;
*2 Documento de Constituição (Contrato Social, Estatuto, Declaração de Firma Indivi-
dual, etc.);
*3 Alterações Contratuais e Estatutárias;
*4 Quadro de Composição do Capital Social (no caso de S.A. ou Cooperativa);
*5 Ata de eleição da Diretoria (no caso de S.A. ou Cooperativa);
*6 Instrumentos de mandado/cartas de revigoramento;
*7 comprovante de endereço.

− Pessoa Física e Produtor Rural (*)
1) CPF - Cadastro de Pessoa Física;
2) Documento de Identidade;
3) Comprovante de Renda;
4) Comprovante de Residência;
5) Comprovante de propriedade de imóveis,  acompanhada de IPTU/ITR do último 

exercício (se houver);
6) Comprovante de propriedade de bens móveis (se houver);
7) Certificado de Registro e Licenciamento de veículos do último ano e o Documento 

Único de Transferência (DUT) (se houver);
8) Declaração contendo relação detalhada dos semoventes (se houver);
9) Certidão de Nascimento (se menor);
10) Certidão de Casamento (se casado);
11) CPF – Cônjuge (se casado);
12) Documento de Identidade – cônjuge (se casado);
13) Comprovante de Renda – cônjuge (se casado);
14) Instrumento de mandato/procurações, quando o arrematante for representado. 

OBS: os documentos enumerados de 10 a 13 somente são obrigatórios se computa-
da a renda do cônjuge para apuração da capacidade de pagamento. 

(*) Documentos obrigatórios também para sócios, dirigentes e procuradores de 
pessoas jurídicas.
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Anexo 06

Termo de Desistência

Eu,  ___________________________________________________________, 
tendo participado do LEILÃO OFICIAL nº 2014/0047 V (7422), para aquisição do imó-
vel  ou  lote-jazigo  (conforme  o  caso)  situado  à 
_____________________________________________________________,  lote 
___________,  venho tornar pública minha desistência da referida aquisição.

Esta desistência tem caráter definitivo, nada tendo o desistente a reclamar com 
referência à licitação supramencionada ou com relação ao imóvel objeto do presente 
termo.

Declaro estar ciente de que a presente desistência importa no pagamento da 
multa prevista no Edital de Licitação.

______________________________________________________________
Local/data

______________________________________________________________
Proponente
Nome: ________________________________________________________

CPF: ____________________________________

_______________________________________________
Assinatura de Representante do BANCO, sob carimbo
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Anexo 7

FORMULÁRIO PARA OFERTA DE LANCE PRÉVIO

Na forma da legislação vigente, manifesto interesse em adquirir o bem abaixo caracte-
rizado, pela oferta aqui proposta, e, para tanto, autorizo o Leiloeiro a apresentar o lan-
ce adiante descrito no leilão abaixo indicado, segundo a ordem crescente de valor em 
relação a outros eventuais lances prévios. Caso seja o lance declarado vencedor, obri-
go-me em caráter irrevogável e irretratável a cumprir todas as regras constantes do 
edital e as obrigações advindas do presente lance. Estou ciente, ainda, do pagamento 
relativo à comissão do Leiloeiro. 

DADOS DO LEILÃO

Leilão nº Data do Lei-
lão:

Lote nº

Bem

   
 
IDENTIFICAÇAO DO PROPO-
NENTE
Nome

Endereço 

CPF/CN
PJ

Fone/
Fax

e-mail

Identidade/Inscrição Esta-
dual 

Celular

LANCE PRÉVIO

À VISTA (     )             
VALOR DO LANCE R$ 

VALOR POR EXTENSO

ASSINATURA DO OFERTANTE

Os campos sombreados são de preenchimento obrigatório por parte do ofertante.
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