Lote
001

PORTAL DOS PÁSSAROS - MAIRINQUE-SP
Lote de terreno, sob nº 22 da Quadra M, do
loteamento “PORTAL DOS PÁSSAROS”, de
frente para a Rua 11, no município de
Mairinque/SP, destinado ao uso residencial,
com área de 175,00m², matriculado sob nº
6.663 no RI local.
Obs.: Ocupado. (AF).

1º Leilão: 13/02/2019, às 12:30 hs - Lance mínimo: R$ 72.423,60
2º Leilão: 20/02/2019, às 12:30 hs - Lance mínimo: R$ 63.524,85

(caso não seja arrematado no 1º leilão)

Condição de pagamento:
À vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.
Para participar:
O interessado em participar do leilão no modo on-line, deverá efetuar o cadastramento no site
www.freitasleiloeiro.com.br e se habilitar acessando a página do leilão, clicando na opção “Habilitese – Participe on-line”, com antecedência de até 01 (uma) hora do início do leilão presencial, não
sendo aceito habilitação após esse prazo.
Para participar do leilão no modo presencial, o interessado deverá comparecer ao local do leilão:
Auditório Freitas – Praça da Liberdade, 130, 16º andar, Liberdade, São Paulo/SP, nas datas e
horários acima indicados, na forma da Lei 9.514/97.

Edital, fotos e relação completa dos imóveis acesse: www.freitasleiloeiro.com.br
Para mais informações - tel.: (11) 3117-1001
Antonio Carlos Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 749

Lote
002

PORTAL DOS PÁSSAROS - MAIRINQUE-SP
Lote de terreno, sob nº 06 da Quadra F, do
loteamento “PORTAL DOS PÁSSAROS”, de
frente para a Rua 07, no município de
Mairinque/SP, destinado ao uso residencial,
com área de 200,00m², matriculado sob nº
6.507 no RI local.

1º Leilão: 13/02/2019, às 12:30 hs - Lance mínimo: R$ 77.322,12
2º Leilão: 20/02/2019, às 12:30 hs - Lance mínimo: R$ 38.226,28

(caso não seja arrematado no 1º leilão)

Condição de pagamento:
À vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.
Para participar:
O interessado em participar do leilão no modo on-line, deverá efetuar o cadastramento no site
www.freitasleiloeiro.com.br e se habilitar acessando a página do leilão, clicando na opção “Habilitese – Participe on-line”, com antecedência de até 01 (uma) hora do início do leilão presencial, não
sendo aceito habilitação após esse prazo.
Para participar do leilão no modo presencial, o interessado deverá comparecer ao local do leilão:
Auditório Freitas – Praça da Liberdade, 130, 16º andar, Liberdade, São Paulo/SP, nas datas e
horários acima indicados, na forma da Lei 9.514/97.

Edital, fotos e relação completa dos imóveis acesse: www.freitasleiloeiro.com.br
Para mais informações - tel.: (11) 3117-1001
Antonio Carlos Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 749

Lote
003

PORTAL DOS PÁSSAROS - MAIRINQUE-SP
Lote de terreno, sob nº 10 da Quadra C, do
loteamento “PORTAL DOS PÁSSAROS”, de
frente para a Avenida Milton Cardoso Leite, no
município de Mairinque/SP, destinado ao uso
residencial e comercial, com área de
206,51m², matriculado sob nº 6.394 no RI
local.

1º Leilão: 13/02/2019, às 12:30 hs - Lance mínimo: R$ 106.905,54
2º Leilão: 13/02/2019, às 12:30 hs - Lance mínimo: R$ 72.051,53
(caso não seja arrematado no 1º leilão)

Condição de pagamento:
À vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.
Para participar:
O interessado em participar do leilão no modo on-line, deverá efetuar o cadastramento no site
www.freitasleiloeiro.com.br e se habilitar acessando a página do leilão, clicando na opção “Habilitese – Participe on-line”, com antecedência de até 01 (uma) hora do início do leilão presencial, não
sendo aceito habilitação após esse prazo.
Para participar do leilão no modo presencial, o interessado deverá comparecer ao local do leilão:
Auditório Freitas – Praça da Liberdade, 130, 16º andar, Liberdade, São Paulo/SP, nas datas e
horários acima indicados, na forma da Lei 9.514/97.

Edital, fotos e relação completa dos imóveis acesse: www.freitasleiloeiro.com.br
Para mais informações - tel.: (11) 3117-1001
Antonio Carlos Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 749

