
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI 9514/97 
 

1º LEILÃO: 27 de novembro de 2014 - (Lanço não inferior ao valor de 
R$8.301.424,77 (oito milhões e trezentos e um mil quatrocentos e vinte e quatro 
reais e setenta e sete centavos), acrescido dos encargos e despesas de 
cobrança e execução, ocorridas até o dia do 1º Leilão). 
2º LEILAO: 04 de dezembro de 2014 - (Lanço não inferior ao valor de 
R$7.582.920,21 (sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil novecentos e vinte 
reais e vinte um centavos), acrescido dos encargos e despesas de cobrança e 
execução, ocorridas até o dia do 2º Leilão). 
Horário: 10:30 Horas. 
LOCAL: Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas, Av. Antônio Carlos 
Magalhaes, nº 898, Barreiras. (DESCONSIDERAR A ANTERIOR INFORMAÇÃO DE 
QUE SERIA NO ESPAÇO DE EVENTOS PATY FLORES - RUA DA DELEGACIA S/N – 
RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO/BA) 
 

  Péricles Luciano Santos de Jesus, Leiloeiro Oficial, com 
matrícula na JUCEB sob o nº 13/003851-2, estabelecido à Rua Emilia Couto, 220, 
Brotas, Salvador/BA, FAZ SABER a todos que, devidamente autorizado pela 
NATURALLE AGRO MERCANTIL LTDA., sociedade empresária limitada com sede na 
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rodovia 050, km 10, Fazenda 
Nossa Senhora da Abadia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.465.501/0001-31, com 
inscrição estadual nº 702.273108-0028, em decorrência da consolidação da 
propriedade do imóvel em seu favor, conforme AV-22-1048, decorrente do 
inadimplemento da alienação fiduciária registrada em R-21-1048, firmada com Aldo 
Abatti, brasileiro, agricultor, inscrito no RG nº 11/R-2.632.756-SSP/SC e no CPF/MF 
nº 708.111.809-72, casado com Dilma Perboni Abatti, inscrita no RG nº 11/E-
2.634.317-SSP/SC e no CPF/MF sob nº 744.189.559-68, residentes na Fazenda 
Estância IV, localizada no município de São Desidério/BA, CEP 47820-000, 
promoverá a alienação em Leilão (1º e 2º) on line e presencial no dia, hora e local 
supracitados, do seguinte bem: 
 

Imóvel matrícula nº 1048 do CRI da Comarca de São Desidério (BA): 
Denominado FAZENDA VEREDAS, consistindo em um terreno rural, com a 
superfície de 1.058,8552 (um mil e cinquenta e oito hectares, oitenta e cinco ares e 
cinquenta e dois centiares), situado no limite da Faixa de domínio da ESTRADA MUNICIPAL, 
com o seguinte memorial descritivo: AV-17-1048 - “Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice EKS-M-0505, de coordenadas N 8.590.741,442m e E 439.843,355m, situado no 
limite da Faixa de domínio da ESTRADA MUNICIPAL, que liga São Desidério à BR 020 e 
divisa com a FAZENDA CAMPO VERDE, código INCRA 950.130.419.800-3, deste segue 
confrontando com a FAZENDA CAMPO VERDE, com seguinte azimute e distância 157º00’51” 
e 5.317,77M, até o vértice EKS-M-0504, de coordenadas N 8.585.845,894m e E 
441.919,952ms situado no limite da FAZENDA CAMPO VERDE e divisa com a margem 
esquerda do RIO GALHEIRÃO, deste segue pelo referido Rio a montante com os seguintes 
azimutes e distancias: 250º00’23” e 244,71m, até o vértice EKS-P-0005 de coordenadas n 
8.585.762.224m e E 441.689,991m, 249º22’15” e 503,65m, até o vértice EKS P 0006, de 
coordenadas N 8.585.584,779metros e E 441.218,634metros, 227º33’00’’ e 291,20m, até 
o vértice EKS P 0007, de coordenadas N 8.585.388,238m e E 441.003,770M, 256º25’11” e 
900,22M, até o vértice EKS P 0008, de coordenadas N 8.585.176,859metros e E 
440.128,719metros, 228º09’26” e 289,39m, até o vértice A4D-M-0859, de coordenadas N 
8.584.983,807m e E 439.913,127ms situado no limite do RIO GALHEIRÃO e divisa com a 
FAZENDA PLANALTO – Código INCRA 301.116.023.019-6, deste segue confrontando com a 
FAZENDA PLANALTO com os seguintes azimutes e distancias 341º30’27” e 544,04m até o 
vértice A4D-M-0858, de coordenadas N 8.585.499,755m e E 439.740.568m; 341º12’04”- 
838,82m, até o vértice A4D M 0857 de coordenadas N 8.586.293,826 metros e E 
439.470,260m; 341º2’35’’ – 3996,33m, até o vértice A4D M 0856 de coordenadas N 
8.590.073,403m e E 438.172,019m, situado no limite da FAZENDA PLANALTO e divisa com 
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a faixa de domínio da ESTRADA MUNICIPAL, que liga São Desidério à BR 020 deste segue 
confrontando com a faixa de domínio da ESTRADA MUNICPAL que liga São Desidério à BR 
020, como o seguinte azimute e distância 68º12’48” e 1.799,90m, até o vértice EKS M 
0505, de coordenadas N 8.590.741,442metors e E 439.843,355 metros, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.” 
 

No Primeiro Público Leilão, o lance mínimo será de 
R$8.301.424,77 (oito milhões e trezentos e um mil quatrocentos e vinte e 
quatro reais e setenta e sete centavos), equivalente ao valor de avaliação da 
Prefeitura de São Desidério, que deverá ser acrescido das despesas decorrentes da 
execução da alienação fiduciária. 

 

No Segundo Público Leilão, o lance mínimo será de 
R$7.582.920,21 (sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil novecentos e 
vinte reais e vinte um centavos), equivalente ao valor da dívida atualizado e 
com juros até 01.11.2014, que deverá ser acrescido das despesas decorrentes da 
execução da alienação fiduciária e demais encargos vencidos. 

 

Ressalta-se que o imóvel descriminado foi adquirido pela 
consolidação de propriedade fiduciária e retomado pela vendedora nos termos da 
Lei nº 9.514/97, estando atualmente a propriedade consolidada em nome desta. 

 

DOS LANÇOS: Presencial(ais), em dia, hora e local descritos no 
cabeçalho, em igualdade de condições. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: À vista à NATURALLE AGRO 
MERCANTIL LTDA. no ato da arrematação. 

 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: no percentual de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor arrematado, a ser quitada pelo Licitante/Comprador ou 
Adjudicante. 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E PAGAMENTO: O imóvel será 
vendido a quem maior lance oferecer por valor igual ou superior ao valor mínimo, 
mencionado para cada leilão, acrescido do valor de 5% (cinco por cento) sobre a 
venda, correspondente à comissão do Leiloeiro, bem como da soma das 
importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias 
à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios, tudo 
nos termos da Lei 9.514/97, sendo certo que a venda será efetuada em caráter “ad 
corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 

 

 DA PARTICIPAÇÃO “ON LINE”: O interessado deverá efetuar 
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao 
evento. Os interessados devem consultar o edital completo disponível no site 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: poderão ser obtidas através do (71) 
30164102/(71)9113-1433; (75)9802-2323, (75) 8156-9257 ou ainda, pelo site: 
www.centraldosleiloes.com.br e, e-mail: plsj10@hotmail.com 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e para que não 
possam alegar desconhecimento, foi expedido o presente Edital, a ser publicado e 
afixado na forma da Lei 9.514/12997, que institui a Alienação Fiduciária de Coisa 
Imóvel. 
 

PÉRICLES LUCIANO SANTOS DE JESUS 
Leiloeiro Oficial 

 


