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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 24 de outubro de 2017, às 16h00min*. 2º LEILÃO: 31 de outubro de 2017, às 16h00min*. (*horário de Brasília)

PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Fiduciantes são MARIO FERNANDO BERNARDI, ROSÂNGELA CACERES ALBINO,  
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)  R$ 383.943,36 

atualizados conforme disposições contratuais), Uma casa residencial térrea, 
com área construída de 162,09m², possuindo as seguintes divisões internas: pátio, sala de estar, dois quartos, banheiro social, uma suíte, copa-cozinha, área de serviço, 

 melhor descrito na matrícula nº 43.500 do 1º CRI de Ananindeua/PA”. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima) R$ 278.836,73 

). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 24 de outubro de 2017, às 16h20min*. 2º LEILÃO: 31 de outubro de 2017, às 16h20min*. (*horário de Brasília)

PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Fiduciante é SHEILA ATAIDE PINTO, 
PRIMEIRO LEILÃO 

(data/horário acima)  R$ 324.254,40 
atualizado conforme disposições contratuais), “Apartamento nº 11, do Bloco E, do Edifício Andíroba, com 74,738m² 

de área privativa, 68,702m² de área comum, perfazendo área total de 143,440m², com direito a duas vagas de garagem o Condomínio Ecoparque Clube 
Residencial, situado na margem direita da Rodovia BR-316, Km 05, nº 5010, no bairro de Águas Lindas, Ananindeua/PA, melhor descrito na matrícula nº
30.476  do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ananindeua/PA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em 
que se encontra. SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)
superior a R$ 242.679,54 nos termos do art. 27, §2º da 
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira Os interessados em participar do leilão de modo on-line

encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão Forma de pagamento 
e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:


