
EDITAL DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL  

GENERAL GOODS COMÉRCIO E  

ENVASILHAMENTO LTDA/ME 

Denise Araújo dos Santos, Leiloeira Pública Oficiala, matrícula nº 79 - 

Junta Comercial do Estado de Goiás, em conformidade com o Decreto nº 

21.981/1932 e alterações promovidas pelo Decreto nº 22.427/1933, e 

devidamente autorizado pela Empresa GENERAL GOODS COMÉRCIO E 

ENVASILHAMENTO LTDA ME, torna pública a realização de leilão eletrônico, 

conforme especificado a seguir. 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL 

A partir das 15h00, do dia 11/12/2020, presencial e online pelo site 

www.oaleiloes.com.br. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

O participante deverá ser maior de 18 (dezoito) anos, capaz para os atos 

da vida civil e estar previamente cadastrado no site da leiloeira. 

O cadastro no site da leiloeira contempla as etapas: 1) preenchimento de 

formulário no site http://www.oaleiloes.com.br; 2) envio de arquivo digital 

contendo RG, CPF e comprovante de endereço (preferencialmente conta de luz, 

água ou outro expedido por órgão público) por meio do link de cadastro ou para 

o e-mail denise.leiloes.com.br; 3) validação do cadastro pela equipe da leiloeira 

(aproximadamente 24h). 

Para evitar transtornos, o cadastro deverá ser realizado com antecedência. 

A partir da habilitação, o participante automaticamente se declara ciente 

das normas do edital e de utilização da ferramenta eletrônica de leilão, não 

podendo, em momento posterior, fazer reclamações. 

3. DO BEM 

Loja localizada na CLN 7ELt-05 Lj nº 01 RIACHO FUNDO – DF., 33,86 m2 

de área total, 31,18 m2 de área privativa, c/ banheiro, divisória interna, porta 

basculante e grade externa. IPTU nº 50272381 Matrícula do 4º RGI nº 44622. 

O imóvel encontra-se desocupado e em condições de utilização. 

O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter "ad corpus" e no estado 

em que se encontra, podendo haver alterações em relação às características 

descritas no registro de imóvel. 

As características do bem são meramente enunciativas. O arrematante 

deverá examinar o imóvel antes de registrar o lance e cientificar-se de todas as 

circunstâncias. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

4. VISITAÇÃO AO IMÓVEL 

A visitação será possível mediante agendamento prévio, por meio do site 

da leiloeira ou pelo tel (61) 3208-4981, DE 08 A 11 DE DEZEMBRO. 

http://www.oaleiloes.com.br/
http://www.oaleiloes.com.br/
mailto:orlandoaraujoleiloes@gmail.com?subject=Venda%20Direta%20Apartamento%20Riacho%20Fundo%20QS%2008


5. DO VALOR 

O imóvel descrito será levado à venda direta pelo valor mínimo de R$ 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), acrescido de 5% de comissão da 

leiloeira. 

6. DÍVIDAS E ÔNUS 

O imóvel é leiloado sem ônus anterior, de qualquer espécie, cabendo ao 

arrematante todas as despesas referentes ao imóvel a partir da data de 

arrematação, inclusive as relacionadas à tradição do bem para o seu nome.  

Assim, é de inteira responsabilidade do arrematante todas as providências 

e despesas necessárias relativas à aquisição e transferência da propriedade do 

imóvel objeto deste edital, de regularização do imóvel junto aos órgãos públicos 

competentes, tais como Administração Regional, Secretaria de Fazenda, dentre 

outras, se for o caso, órgãos ambientais, matrícula, a transferência do imóvel 

para o seu nome, incluindo, mas sem limitar, o imposto de transmissão, 

laudêmio, escritura, emolumentos cartoriais, registro e averbação de qualquer 

natureza, taxas, alvarás, certidões e demais que por ventura possam ocorrer; 

não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, estado de 

conservação, descontaminação, características, localização e documentação do 

imóvel. 

7. FORMA DE PAGAMENTO DO BEM ARREMATADO 

Os bens arrematados serão pagos por meio de transferência bancária, no 

prazo de até 24 (vinte e quatro horas), relativos ao sinal de 5% para conta 

bancária da Comitente GENERAL GOODS COMÉRCIO E ENVASILHAMENTO 

LTDA e à comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento) diretamente na conta da 

leiloeira e o restante o arrematante terá o prazo de até 90 (noventa) dias para o 

pagamento na conta da comitente. 

Os interessados que desejarem contar com financiamento deverão dirigir-

se oportunamente a qualquer agência bancária a fim de se inteirar das 

condições. Deverão submeter-se à análise de risco de crédito junto a qualquer 

agência, sujeita à aprovação do crédito, devendo o licitante atentar para que a 

análise de risco de crédito seja realizada previamente, até a data da 

apresentação das propostas, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não 

contratação dentro do prazo previsto neste edital e a possível perda do valor 

pago a título de sinal e da comissão da leiloeira. 

8. DOS LANCES 

Os lances serão ofertados de forma presencial (mediante solicitação de 

participação prévia de vinte e quatro horas), considerando a Pandemia de 

COVID-19) ou online no site www.oaleiloes.com.br, na data e horário já 

especificado. 

9. FORMA DE PAGAMENTO DA COMISSÃO DA LEILOEIRA 

Incidirá sobre o valor arrematado o percentual de 5% (cinco por cento), a 

ser quitado pelo Arrematante/Comprador diretamente à leiloeira, também por 

meio de transferência bancária. 

http://www.oaleiloes.com.br/


10. APÓS A ARREMATAÇÃO 

Após a arrematação será lavrada escritura pública, no prazo de 90 

(noventa dias), contados a partir do efetivo pagamento do valor do lance e das 

despesas de leiloeira. No caso de financiamento, de acordo com os ritos para o 

financiamento imobiliário. Os trâmites para a transferência do bem se darão na 

forma prevista no Código Civil Brasileiro. 

11. DA DESISTÊNCIA 

Em caso de desistência do bem arrematado, o arrematante ficará sujeito 

às penalidades previstas em lei, em especial, a perda do valor pago a título de 

sinal, comissão da leiloeira e a impossibilidade de participar de novos leilões. 

Planaltina - GO, 02 de dezembro de 2020. 

DENISE ARAUJO DOS SANTOS 

Leiloeira Pública Oficiala 


