
 
 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL  

 

 

DO BEM IMÓVEL – O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem 

garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições; o interessado em 

adquirir o bem em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por 

valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não 

seja inferior ao estipulado;  

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 

do gestor www.omcleiloes.com.br, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser 

apregoado;  

DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail contato@omcleiloes.com.br ou pelo 

telefone (11) 96444-5118. 

DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.omcleiloes.com.br e terá início em 1ª praça no dia 10/02/2021 as 15:00h e se encerrará 

dia 18/02/2021 as 15:00h onde serão aceitos lances não inferiores ao valor da avaliação do bem; 

não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 

Leilão, que terá início no dia 18/02/2021 as 15:01h  e se encerrará no dia 12/03/2021 as 15:00h, 

onde serão aceitos lances que não seja inferior ao estipulado; 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Otávio Martins 

Colucci, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 973;  

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento no valor de R$150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais), no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) através de depósito judicial 

para extinção do débito de condomínio que será emitido junto à assinatura do compromisso de 

compra e venda; o saldo remanescente será pago ao proprietário no momento da transferência 

do imóvel. 

DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à OMC LEILÕES, a título de comissão, o valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 

devida à OMC Leilões não está incluída no valor do lance; 

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da OMC Leilões deverá ser 

realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar da assinatura do compromisso de compra 

e venda; tal valor deverá ser depositado na conta do Leiloeiro; 

mailto:contato@omcleiloes.com.br
http://www.omcleiloes.com.br/


 
 
RELAÇÃO DOS BENS:  

Imóvel matrícula nº 107.435 do 3º CRI/SP contendo 66m² na Rua Camarajé, 109 no 12º andar - 

apartamento 124 com 3 quartos, sendo uma suíte e o direito a uma vaga de garagem no mesmo 

prédio. 

Valor de Avaliação R$356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais)  

Valor de 2ª praça R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)  

IMÓVEL DESOCUPADO - CHAVES NA MÃO  

Observação: Atualmente o imóvel possui uma dívida condominial que será quitada com o valor 

da arrematação e será entregue ao arrematante sem ônus. 

 

 

 


