
VALPARAISO/GO 
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO 

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX 
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01 

 
ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado de 
Goiás-GO, sob o nº 072/020 devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança 
e Empréstimo - POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de 
Caxias, s/nº, SMU, Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações 
contratuais, garantidas pela alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada 
a posse dos mesmos ao credor fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e 
cumprindo o disposto no art. 27 da mesma lei, torna público que colocará a Venda em Leilão 
Público, o seguinte bem imóvel:  
 
IMÓVEL: Uma fração Ideal de 4,17% da área Lote de Terras nº 16 da Quadra 10, (remembrado 
dos lotes 16 e 17), situado a Rua 07, do Loteamento denominado MORADA NOBRE, nesta 
Comarca, com área total de 742,30m² que corresponderá ao APARTAMENTO 103, 1º 
Pavimento, do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VARANDAS MORADA NOBRE” que deverá ser 
composto de: 01 (uma) SALA DE ESTAR, 01 (uma) SACADA, 01 (uma) COZINHA, 01 (uma) 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 (dois) QUARTOS, 01 (uma) SUITE, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL e 
GARAGEM, com 89,20m² de área real total, 64,43m² de área privativa e vaga de garagem. Tudo 
de conformidade com a Matrícula Nº 31.330 do Cartório de Registro de Imóveis “do Valparaiso 
de Goiás/GO. 
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuário): Sra. KENIA MARA FERREIRA MATOS, 
brasileira, solteira, maior, advogada, CI nº 1.986.999 SSP/DF, CPF nº 903.333.491-72, residente 
e domiciliado na Rua 03, Quadra 11, Casa 31 Parque Alvorada I, Luziânia – GO. 

 
1º leilão valor mínimo de venda: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 2º leilão valor 
mínimo de venda: R$ 110.861,49 (cento e dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta 
e nove centavos), acrescidos de atualização até a data do leilão. 
 
PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO: O leilão será realizado na modalidade online, mediante 
cadastramento com no mínimo 5 (cinco) horas de antecedência no site do leiloeiro: 
WWW.OALEILOES.COM.BR 
 
Datas dos leilões: 1º leilão abertura dia 06/03/2020 às 15h e com encerramento no dia 
13/03/2020 às 15h, ou até encerrar a disputa, se houver; e o 2º leilão abertura dia 13/03/2020 
às 17h e com encerramento no dia 23/03/2020 às 15h, ou até encerrar a disputa, se houver. 
(Demais informações para participação online são encontradas no site do leiloeiro). 
 
Condições do leilão: a) o arrematante pagará em até 24 (vinte e quatro) horas o valor do 
arremate acrescido da comissão do leiloeiro (5%), mediante transferência para a conta indicada 
no e-mail enviado pelo leiloeiro após a arrematação (BRB, CEF ou Banco do Brasil); b) o imóvel 
é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, manutenção, conservação e ocupação; 
c) cabem ao arrematante às providências e despesas de transferência de propriedade e registro 
em Cartório, assim como de quaisquer débitos inclusive junto a Prefeitura (IPTU), Corpo de 
Bombeiros, taxas de condomínio, companhia de água e energia elétrica. 
 
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da 
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no 
art. 27 e parágrafos da Lei 9.514/97. 

Informações com o Leiloeiro, fones: (61) 9.9174-4981 ou Home page: www.oaleiloes.com.br ou 
com a N&N Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e 
com a POUPEX 61-3314-7753. 
 

Valparaiso/GO, 04 de março de 2020. 
Orlando Araújo dos Santos 

  


