
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E “ONLINE” DE IMÓVEL –  

TEIXEIRA DE FREITAS/BA - LEI Nº 9.514/97. 
 
RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR, leiloeiro oficial inscrito na JUCEB Nº 
07/065773-4, com Av Luís Viana Filho, 6462, Empresarial Wall Street, Torre East, 
Sala 509, Patamares, Salvador/BA., devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
COOPERATIVA DE CREDITO TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB 
EXTREMO SUL, CNPJ nº 02.447.120/0001-67, com sede na Rua Antônio Chicon 
Sobrinho, 141, Centro, Teixeira de Freitas/BA, nos termos do instrumento particular 
de 13/04/2018, no qual figuram como Fiduciante(s) ELAINE ALVES CRUZ GOMES, 
CPF: 954.413.605-34, brasileira, produtora agropecuária, casada E S/M RUBENS 
DE AZEVEDO GOMES FILHO, CPF:074.833.047-07, casados sob a Comunhão 
Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes em Teixeira de Freitas/BA, 
levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 12/04/2021, às 14:00 horas, à Escritório do Leiloeiro sito à Av Luís Viana 
Filho, 6462, Empresarial Wall Street, Torre East, Sala 509, Patamares, 
Salvador/BA. com transmissão e possibilidade de oferta de lance online pelo 
site: www.rjleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 569.000,00 (quinhentos e sessenta e nove mil reais), imóvel abaixo 
descrito, com a propriedade consolidada em nome do Credor Fiduciário, Um terreno 
urbano com área total de 8.138,46m² (oito mil, cento e trinta e oito metros e quarenta 
e seis centímetros quadrados), sendo 73/91m² de frente, 74,06m² de fundo por 
110,00m na lateral esquerda, medidas irregulares de 60,00m + 50,00m na lateral 
direita, perfazendo uma área total de 8.138,46m². Inscrição imobiliária nº 
1.05.0337.1386.001. Endereço do Imóvel: Rua Projetada 160, nº 55, Polo Industrial, 
Teixeira de Freitas/BA. Confrontações e caracterização conforme Matrícula Nº 
20.790, livro 02 em 12/02/2014, CRIG - Cartório de Registro de Imóveis e Hipotécas, 
Títulos e Documentos Comarca de Teixeira de Freitas/BA. Obs. Ocupada. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 26/04/2021, no 
mesmo  horário e local, para realização do 2º Leilão, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 569.000,00 (quinhentos e sessenta e nove mil reais). 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% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura 
de venda e compra será lavrada em 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. 
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