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- Comarca de Uberlândia -
Secretaria da Quinta Vara Cível
COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG - QUINTA VARA CÍVEL - EDITAL DE LEILÃO A SER REALIZADA NO ÁTRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA RONDON PACHECO, AV. RONDON PACHECO, Nº 6.130, B: TIBERY. 
Processo nº 0702.05.219851-3 
Exequente: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros 
Executado: BOM SINAL SINALIZAÇÃO LTDA e outros. 
LEILÃO dia 21 de agosto de 2018, às 13:00 horas (com duração mínima de 60 minutos). 
BEM: Um imóvel matriculado sob o nº 28.779, registrado no 1° Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia, constituído por um terreno situado nesta cidade, no atual bairro Umuarama, à rua Paraíba, nº 2.845, designado por lote n° 08 da quadra n° 140, medindo onze metros e vinte centímetros (11,20) de frente e aos fundos, por quarenta (40) metros de extensão dos lados, com área total de 448,00m²; confrontando pela frente com a Rua Paraíba; pelo lado direito com os lotes 01, 02, 03 e 04; pelo lado esquerdo com o lote n° 09 e, pelos fundos cm os lotes n° 13 e 14. Encontra-se edificado no terreno, à frente, um escritório em alvenaria, piso de cerâmica, com dois cômodos e um banheiro (área construída de aproximadamente (25,00m²), uma construção ao fundo com dois pavimentos também em alvenaria e piso de cerâmica, construída por três cômodos e um banheiro no piso superior e um cômodo mais um banheiro no piso inferior (área aproximada de 80,00m²) e mais um galpão construído em estrutura metálica, telhas de amianto, piso cimentado (área de construção de aproximadamente 70,00m²). 
AVALIAÇÃO JUDICIAL: R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), conforme auto de avaliação às fls. 237. 

OBSERVAÇÕES: O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, até o início do leilão, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, atualizado pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ou 80% do valor de avaliação, também atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. Fica(m) o(s) Executado(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) da presente designação, com a publicação deste edital, caso não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal. Assim, expediu-se e publicou-se o presente Edital na forma da lei. Uberlândia, 23 de julho de 2018. Eu          (Felipe Yamashita) Oficial Judicial, o subscrevi. Dr. Luís Eusébio Camuci, Juiz de Direito, o assina.


