J 1 n".1 iiiüupjupjiii

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
JAIR VICENTE MARTINS, Jucepar n? 609, FAZ SABER todos quanto vierem o presente edital que serão levados
a Praça/Leilão o imóvel de matricula 158 do Cartório de Registro de Imóveis de Feijó-AC pertencente a
comitente FERNANDA GUIMARÃES BEDIN KOSSATZ, inscrita no CPF/MF sob n? 024.549.369-76, residente e
domiciliada na Avenida Salgado Filho, 5833 — Curitiba-PR e seu esposo ROBSON FERNANDO KOSSATZ,
brasileiro, engenheiro florestal, inscrito no CPF/MF sob 872.774.179-68 e CI/RG n? 5.480,154-8 , ambos com
residência na Avenida Salgado Filho, n- 5833, na cidade de Curitiba PR; FABIANA GUIMARÃES BEDIN, brasileira,
que declara ser de estado civil solteira (sem vínculo de união estável), maior, gerente ,administrativa, portadora
do CI/RG n5 6.1585.296-7, SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob n? 019.099.899-75, residente na rua João Maria
Leandro, 180 Uberaba - Curitiba - Paraná, representada pela bastante procuradora Fernanda Guimarães Bedin
Kossatz, conforme instrumento de procuração constante do Livro 317P, fis. 074, do Cartório Distrital de
Uberaba, em Curitiba-PR; FELIPE AUGUSTO GUIMARÃES BEDIN, brasileiro, que se declara do estado civil
solteiro (sem vínculo de união estável), maior, estudante, portador do CI/RG n^ 6.125.964-3, SSP/PR, e inscrito
no CPF/MF sob n? 053.372.259-44, residente na rua João Maria Leandro, 180 Uberaba - Curitiba - Paraná,
representado pela bastante procuradora Fernanda Guimarães Bedin Kossatz, conforme instrumento de
procuração constante do Livro 317P, fis. 073 e 074, do Cartório Distrital de Uberaba, em Curitiba-PR, na seguinte
forma:
LEILÃO ELETRÔNICO: abertura dia 28/02/2019, às 13h30min,

no endereço www.vmleiloes.com.br,

oportunidade em que o bem será alienado pelo valor da avaliação e o sistema encerrado assim que obtido o
valor mínimo estipulado no sistema ou o valor autorizado pelos comitentes ou com encerramento programado
da fase de lanços para o dia 12/08/2019, às 14h00min, que será realizado um certame público e presencial caso
não obtidas propostas eletrônicas pelo valor mínimo ou autorizadas pelos comitentes, oportunidade na qual
poderão ser colhidas propostas em certame presencial a ser realizado na Rua Anne Frank, 3971 - Boqueirão Curitiba-PR.
O licitante poderá participar por meio eletrônico, mediante acesso ao site da internet:
http://www.vmleiloes.com.br, podendo ser oferecido lance em tempo real, mediante a realização de um précadastro no referido site. Os licitantes que desejarem participar da Hasta Pública com a utilização do sistema
Leilão "on line", deverão obrigatoriamente aderir aos termos contidos no sistema, através da páginaj^ red
mundial de computadores (www.vmleiloes.com.br), cujas regras integram este Edital de Leilão.
DESCRIÇÃO DOS BENS:
IMÓVEL: Uma gleba de terras rural com a denominação Seringal "Guajará" antigo "Santa Maria", inclusive o'
lugar Novo Porto, no Paraná Iboiassú, à margem direita do rio Murú, por onde faz frente, ficando aos fundos o
Paraná do Ouro, no Envira, pelo lado de cima confina com os seringais Porto Marques e Nova Empresa de José
Marques de Albuquerque, com características e confrontações constantes da matricula 158 do livro 2-B sistema
didas e
de ficha fis 001/013 da Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Feijó-AC, e demais
confrontações constantes da matrícula e levantamentos geo-referenciadc^ i^la descritos.
AVALIAÇÃO: R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).
CONDIÇÕES DE VENDA:
1. O bem será ofertado individualmente à vista, cujo valor deverá ^W>Óepositado, de imediato, no aíto da
arrematação. 2. Caso não haja interessados para oferta de lanço na modalidade à vista será admitido o lanço
parcelado, cuja aceitação de parcelas e periodicidade fica condicionada a apreciação dos comitentes, cuja
aceitação é informada ao Leiloeiro Público assim que obtida a proposta. 3. O saldo remanescente de eventual
parcelamento do lanço será garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel, cujo gravame será averbado junto
ao CRI competente, todavia independente de averbação a Carta de Arrematação, a escritura pública de
transferência de propriedade e a posse sobre o imóvel somente serão liberados após a quitação integral de

