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EDITAL DE LEILÃO HTTRNUDICIAL DE BENS MOVEIS

PROCESSO Ne:02/2020

o Leiloeiro Público oficial Gustavo correa Pereira da Silva, matriculado na JUCEMS sob o no 26, torna público a oferta dosbens imóveis nas cidades de campo Grande , Dourados , Ponta Porá e corumbá, de diversos comitentes na modalidadede leilão extrajudicial para venda de imóveis, para tNrtrrlnÇÃo e contreclÃãnio de todos interessados.

o leiláo será realizado através do site \^/\ M/.LE|LOESONL|NEMS.CoM.BR, portal de leilôes, com escritório à RuaDesembargador Leão Neto do carmo n. 9í7 B, Jd. Veraneio, cEp 79037-100, campo Grande - MS, detentor do portal
www'leiloesonlinems.com.br' levará a público pregáo,le venda 

" 
,rrrãtrçao na modalidade online em PRAÇA uNIcAque terá início em 2710412020 às'10:00 horas do horário de Brasília, encerrando-se nodia26tost201g às í6:00 horas dohorário de Brasília, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao valor da avaliaçâo.

A coNDUÇÁo Do LEIúo - o leiláo será conduzido pelo leiloeiro público oficial Gustavo correa pereira da silva,devidamente matriculada na JUCEMS sob no 26, e-mail: gustavocorrealeiloeiro@gmail.com.

LANCES coNDlcloNAls - Quando o maior lance ofertado nâo atingir o valor mÍnimo de venda, os lances serão recebidoscondicionalmente e ficaráo sujeitos a posterior aprovaçâo do vendedãr.

os lances condicionais serão válidos no prazo de 7 (sete) dias úteis após a data do encerramento do leilão. Aprovado olance pelo vendedor dentro desse prazo, o comprador estará obrigado ãã pag"r"nto do bem arrematado, das comissôes edos encargos de administração. caso o vendedor náo aprove o iator orertaão ou não se manifeste no prazo, o lance serádesconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo ofeÍante.

LEIúO ON LINE - O leilão eletrÔnico em questão terá início dia27lo4l2o20às 10:00 horas do horário de BrasÍlia, comtérmino no dia 26105t2020 às 16:00 horas do horário de Brasília, 
"ntr"gànd; 

a quem mais der valor igual ou superior aoda avaliação' os interessados em participar do leilão deverào estar com seu cadastro liberado no sitewww. leiloeson linems.com. br.

os imÓveis seráo vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus dointeressado verificar suas condiçôes, antes das datas désignadaspara atienálao;uoicial eletrônica.

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Esta indicada em cada Lote.

DA vlslrAÇÃo - constitui Ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas deverão ser feitas nohorário comercial entre os dias 04 a 08 de Maio de 2020 e deverão s"r agenJaoas através do telefone (67) 33gs0216.
o arrematante será comunlcado por e-mail quando da publicaçáo da homologaçâo do leilão e terá o prazo de 4g hs, acontar daquela data, proceder o pagamento de todos os bens ariematados sob pena de perdimento dos mesmos.

As demais condiçôes obedeceráo as regras do site 
_e 

ao que dispôe a legislação vigênte, no que couber, o cpc art gg0 eseguintes' o Decreto no 21'981132 e a Resolução 236 do iNJ. Todas as [roriaenciã. e despesas r."Éiiu"" à transferência,cartório, impostos, eventual desocupação ,e vistoria dos bens sáo de respons"Éitio"d" do arrematante.

PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO - o pagamento deverá ser efetivado à vista. o valor dos bens arrematadosdeverá ser depositado através de depósito no prazo'dã 48 horas aa oaàoa afrovago da arrematação em conta indicadapelo Leiloeiro' Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada aliquidante competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. ÉiopÀ.i" a" parcelamento JãraÀ án"riraoas apenaspara os Lotes que háo tenham recebido lance a vista.

coMlssÃo - A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, comissáo esta não incluída novalor do lance vencedor, que será paga pelo arrematante, e não será devolvida nenhuma hipótese, salvo se a arremataçãofor desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas.A comissão deverá ser paga na conta do Leiloeiro Publico 
" irni"r"ni" como pagamento da arremataçáo seuscomprovantes enviados para contato@leiloesonlinems.com.br

DÚvlDAS E ESCLARECIMENToS - Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, no g.l7 B, Jd. Veraneio, cEp 79037-100,campo Grande/MS' telefones (67)3388-02í6 / (67)ggs3 a.76gu, gustavocorreateiloeiro@gmail.com,www'leiloesonlinems'com'br' E para que produza os seus jurídicos 
"feitos 

de direito, é expedido o presente ectital, que serápublicado pela lmprensa oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume,.na forma da lei.
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Leão Neto do carmo, gr7-8, Jardim veraneio, campo Grande - MS cEp: 7g037-roo
Tel.: 67 3388-0216

Rua Desembargador


