
 
 
EDITAL DE LEILÃO PUBLICO EXTRA JUDICIAL 
Uelton Marcelo Zitei, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPR nº 12/043-L, com escritório à Rua Padre 

Anchieta, nº 2454 CJ. 1106, Bigorrilho, Curitiba/PR, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 

SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular de 

28/10/2011, no qual figuram como Fiduciantes Ricardo Lopes de Souza, brasileiro, auxiliar de 

almoxarifado, RG nº 45.486.731-1-SSP/SP, CPF nº 340.935.38-92 e sua esposa Bianca Helen Riato 
de Souza, brasileira, atendente, RG nº 13.158.701-5 SSP/PR, CPF nº 340.935.938-92, casados sob o 

regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes em Cianorte/PR, 

levará a LEILÃO PUBLICO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27, no dia 23 de Setembro de 
2016, às 15:00 horas, através do site oficial do leiloeiro www.ziteileiloes.com.br  
DA HABILITAÇÃO: Os interessados em participar do leilão, deverão se cadastrar no site 

www.ziteileiloes.com.br e habilitar-se seguindo a orientação descrita no site, no período de 

até 24hs antes do leilão. 

DO OBJETO: Imóvel matricula 27.034- Data nº04 da quadra 12 do loteamento “Jardim Vitória” no 

perímetro urbano da cidade e comarca de Cianorte/PR, endereço Rua José Marcelino da Silva nº 

91, área total de 292,50m², conforme registro de imóveis 2º oficio de CIANORTE-PR, matricula 
27.034, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído. 

Consta na matricula os seguintes registros e averbações a destacar: 

R-03-27.034 – compra e venda, e financiamento em nome dos fiduciantes.  

AV-02-27.034 construção em alvenaria com área de 89,96m² para uso residencial. 

AV-06-27.034 recebeu o endereço Rua José Marcelino da Silva nº 91. 

AV-08-27.034 consolidação de propriedade em nome da credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 

CARACTERISTICAS: Segundo o laudo de avaliação a área construída de 89,96m² possui sala, 

cozinha, dois quartos e área de serviço. 

Obs.: Caso o imóvel esteja ocupado na data do leilão, a desocupação é por conta do adquirente, 

nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 

 

PRIMEIRO LEILÃO: dia 23 de Setembro de 2016, às 15:00 horas, através do site oficial do leiloeiro 
www.ziteileiloes.com.br com lance mínimo igual ou superior a R$ 213.784,37 (Duzentos e 
treze mil setecentos e oitenta e quatro Reais e trinta e sete centavos). 
Se não houver licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o segundo leilão.  

 

SEGUNDO LEILÃO: dia 30 de Setembro de 2016, no mesmo horário e local, para realização do com 

lance mínimo igual ou superior a R$ 135.154,06 (cento e trinta e cinco mil cento e cinquenta e 
quatro Reais e seis centavos). 
FORMAS DE PAGAMENTO: AVISTA, OU FINANCIADO COM A CEF (aceita FGTS). 
 A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O 

arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente 

a 5% (cinco por cento) sobre o valor de arremate. 

O proponente vencedor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas depois de comunicado 

expressamente para efetuar o pagamento do sinal ou da totalidade do preço e efetuar o 

pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial. 

No caso do não cumprimento destas obrigações, no prazo estabelecido, a venda será cancelada de 

pleno direito e o proponente vencedor, sujeito a sanções previstas no presente Edital e as de 

ordem judicial, a título de perdas e danos.  

A escritura de venda e compra será lavrada em nome do arrematante até 60 dias, contados da 

data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de 

outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 

1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 


