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ERRATA 01 

 
O Leilão Oficial nº 2016/0140V(7419) sofreu as seguintes alterações: 
 

1) No Anexo 01, o Edital sofreu alterações nos seguintes lotes: 
- Lote 08 – Exclusão do ítem B na descrição. 
- Lote 11 – Correção da metragem da área construída.  
- Lote 21 – Inclusão do ítem A referente processo de execução. 

 
A redação dos lotes passa a ser a seguinte : 
 
- Lote  08: 
Imóvel urbano, residência com área construída de 171,92 m² (construção em alvenaria 

de tijolos, térreo, contendo 01 abrigo para auto, 01 sala de estar, 01 corredor de 

circulação, 03 dormitórios, 01 banheiro, 01 cozinha conjugada com 01 sala de jantar, 

01 área de serviço e 01 chuveiro), de acordo com o cadastro imobiliário da Prefeitura 

Municipal de Bauru/SP, sobre o terreno de 431,34 m² (sendo 11,06 m de frente e de 

fundos, por 39,00 m de cada lado). Matricula 10.311 do 2º CRI de Baurú – SP. 

a) O imóvel encontra-se ocupado por terceiros e as providências e eventuais despesas 
para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta do adquirente, 
conforme item 16.8 deste Edital. 

 

OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo 

 

Lance Mínimo: R$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais) 

..... 

- Lote  11 : 

Imóvel urbano, fração ideal de 1/4 de um imóvel residencial urbano, com área 

construída de 154,15 m² dentro de um terreno com área de 250,00 m², localizado na 

Rua Major Urias Antônio do Nascimento, 480, Jardim Califórnia, município de Franca – 

SP. Matrícula nº 5.266 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franca – 

SP. 

a) Imóvel em condomínio pró-indiviso; 

b) O imóvel encontra-se ocupado por usufrutuários e as providências e eventuais 
despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta do 
adquirente, conforme item 16.8 deste Edital; 

c) Há usufrutuários com direito de preferência, os quais poderão exercê-lo conforme 
descrito no item 4.5 deste edital; 

d) Há coproprietários com direito de preferência, os quais poderão exercê-lo conforme 
descrito no item 4.6 deste edital; 

e) Conforme AV-10 da referida matrícula, consta penhora em favor da Fazenda Nacional 
contra um dos coproprietários, sem registro da baixa. O arrematante se declara 
informado do fato, conforme item 16.6 deste edital; 
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OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo 

 

Lance Mínimo: R$ 11.400,00 (Onze mil e Quatrocentos reais) 

................ 

- Lote  21 : 

Imóvel urbano, terreno nº 05, quadra D, loteamento Chácaras Vale Verde II, medindo 30,00mts 
de frente e fundo, por 73,00mts de comprimento, totalizando 2190 mts². O imóvel está inscrito 
na Prefeitura Municipal de Pedreira sob nº 01011570350001 e no Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Pedreiras-SP sob matrícula nº 3893 . 
 
A ) Consta Processo de Execução Fiscal da Fazenda Municipal de Pedreira-SP sob nº 
0000236-16.1997.8.26.0435, ficando assim o adquirente informado do fato. 
 
 
OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo 

 

Lance Mínimo: R$ R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) 

............................................. 

As alterações acima não ensejam modificações nos prazos do edital, e portanto 

não há necessidade de alteração da data de realização do leilão. 

 

As demais disposições do Edital e Anexos permanecem inalteradas. 
 

 

Curitiba (PR), 10 de Junho de 2016. 

 

 

 

Luiz  Antonio  Lenzi  Costeira . 
Presidente da Comissão 

   


