
EDITAL DE LEILÃO “ONLINE” DE IMÓVEIS – SALVADOR/BA - LEI Nº 9.514/97. 
 

RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR, leiloeiro oficial inscrito na JUCEB Nº 07/065773-4, 
com sede a Av Luís Viana Filho, 6462, Empresarial Wall Street, Torre East, Sala 509, 
Patamares, Salvador/BA, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA 
DE CRÉDITO TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL, CNPJ nº 
02.447.120/0001-67, com sede na Rua Antonio Chicon Sobrinho, 141, Centro, Teixeira de 
Freitas - BA, nos termos do instrumento particular firmado entre as partes, no qual figuram 
como Fiduciante(s) CLAUDINEIA LIMA DOS SANTOS LTDA, CNPJ: 07.883.154/0001-18, 
com sede a Av. Oceânica, n° 1.441, Presidente José Sarney, Nova Viçosa - BA, levará a 
PÚBLICO LEILÃO no dia 27/01/2022, às 14:00 horas, de forma exclusivamente online 
pelo site: www.rjleiloes.com.br, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada 
em nome do Credor Fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, e 
demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital e nas Condições 
de Venda que o integram. 
 

Item 01: Casa comercial composta de (02) cômodos, sendo (01) um salão e (01) um 
banheiro; medindo 75,00m² (setenta e cinco metros quadrados) de área construída e 
943,75m² (novecentos e quarenta e três metros e setenta e cinco centímetros quadrados) 
de área de terreno. Endereço do Imóvel: Av. Oceânica, n° 1.441, Presidente José Sarney, 
Nova Viçosa/BA. Descrição, confrontações e caracterização, conforme Matrícula Nº 
Matrícula: 7.984 - Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Nova 
Viçosa/BA.Eventual Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da Lei nº 
9.514/97. Em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 157.500,00 
(noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), correspondente 
ao valor convencionado entre as partes por ser superior ao valor estipulado pelo órgão 
competente como base de cálculo para apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, 
nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 03/02/2022, no mesmo, horário e local, para 
realização do 2º Leilão, com lance mínimo igual ou superior a R$ 90.975,97 (cento e 
cinquenta e sete mil e quinhentos 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 de venda estão previstas no site do leiloeiro (www.rjleiloes.com.br) e 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. 
 

(71) 3327-2999 / (71) 98211-2013 - www.rjleiloes.com.br / rudival@rjleiloes.com.br

 

http://www.rjleiloes.com.br/
http://www.rjleiloes.com.br/

