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VENDA DIRETA 

ODILSON FUMAGALLI ÁVILA, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCISRS, sob  n.º 357/2017, devidamente autorizado 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO URUGUAI- SICREDI ALTO 

URUGUAI RS/SC, ora vendedora, inscrita no CNPJ sob o n. º 87.733.770/0001-21 venderá na modalidade de VENDA 

DIRETA, o(s) bem (ns), a seguir relacionado(s):  LOTE 04: UMA ÁREA DE TERRA RURAL PARA CULTURA, COM 

10.0000 HA DO LOTE RURAL Nº 24 DA 2ª SECÇÃO PRADO, situada em Boa Esperança, município de Vicente 

Dutra,confrontando: AO NORTE, por linha seca com área do mesmo lote rural nº 24; AO SUL,por linha seca com área 

do mesmo lote rural nº 24 e pela sanga da Canhada do Tigre, 200 metros corridos, com lote rural nº 10; AO LESTE, 

partindo do sul para o norte 500 metros corridos, com loterural nº 22, por linha seca; AO OESTE, por linha seca com 

área do mesmo lote nº24 e com lote rural nº27 da mesma secção. Nº no INICRA: 868-213-004-871, com área total de 

9,0 Ha, módulo médio fiscal 20,0 Ha, nº de módulos fiscais 0,37 e fração min. parc. 3,0. E nº 868-213-013-625 com 

área total de 9,0 ha, módulo médio fiscal 20 ha nº de módulos fiscais 0,40 e fração min. parc. 3,0 ha, conforme consta 

do registro de Matrícula n.º 2.538, do Livro n.º 2, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Frederico 

Westphalen-Vicente Dutra/RS.DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL: DESOCUPADO. AVALIADAEM: R$ 136.000,00 (cento 

e trinta e seismil reais)  OFERTA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O(s) bem (ns) será (ão) ofertado(s)/vendido(s) 

a partir do valor da avaliação e o pagamento deverá ser efetuado com moeda corrente nacional, à vista ou a combinar ; 

LANCES VIA INTERNET Os interessados em dar lances, deverão realizar o prévio cadastro junto ao portal do 

leiloeiro www.fumagallileiloes.com.br, no qual deverá fornecer todas as informações cadastrais e documentações 

necessárias, onde deverão ser observadas e cumpridas todas as regras indicadas no referido site, não podendo, 

posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento, ou ainda, se for do interesse do proponente,  poderá 

enviar uma PROPOSTA DE COMPRA ao leiloeiro, acompanhada de cópia do documento de identificação do 

proponente (interessado), se pessoa física, ou do (a) representante legal, se jurídica, bem como dos atos constitutivos 

da empresa e comprovante residencial atualizado do proponente ao endereço eletrônico: 

odilsonfumagalli@hotmail.com. Caso seja  do interesse do proponente um modelo de “Proposta de compra”,  está 

disponibilizado, junto ao Website do leiloeiro www.fumagallileiloes.com.br, em documentos do lote (anexo), para 

download ou poderá ser  solicitado via e-mail, no endereço eletrônico acima mencionado; COMISSÃO DO 

LEILOEIRO: A comissão do Leiloeiro é de 5% (cinco por cento) do valor da venda, a qual correrá por conta do 

proponente, à vista ou a combinar. DEMAIS INFORMAÇÕES: com o leiloeiro, Odilson Fumagalli Ávila, na Rua 

Alagoas, nº 53 - Itapagé - CEP: 98400-000 - Frederico Westphalen/RS / RS, pelo telefone: (55) 98403-1920/ (55) 

98476-1920 (WhatsApp), das 08h30 às 18h e, ainda com Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Alto Uruguai - Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, pelo telefone: (55) 3744-7350- Ramal 257, das 09h às 

17h. 
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