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EDITAL DE LEILÃO 
LEILÃO DE IMÓVEL COMERCIAL 

CAPELA RELIGIOSA  ALPHA MALL  EM GOIANIA 

MARCIA REGINA CARDELICCHIO NUNES, leiloeira oficial inscrita na JUCEG sob o 
número 18 e MAIK NUNES DE OLIVEIRA, leiloeiro inscrito na JUCEG sob o número 059, 
com escritório á Avenida Perimetral Norte, número 11.599, esquina com a GO-080, Goiânia 
II - Goiânia/GO, devidamente autorizada pela ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE FLAMBOYNT 
RESIDENCIAL doravante designada VENDEDORA, inscrita no CNPJ sob número 
04.689.060/0001-14, com sede na Av. Alphaville  Flamboyant,  Qd. A-4,  Lt.  01 — Sala 47,  

Alpha Mall  — Loteamento Alphaville  Flamboyant  Goiânia-GO, CEP: 74.884.527, nos termos 
da Assembelia Geral Extraordinaria realizada em 29/10 e 05/11/2019) na qual figuram como 
representantes legais, Carlos Alberto De Caril  Junior,  brasileiro, casado, maior e capaz, 
empresario, portador da Carteira de Identificação Profissional n 17.503.956-2 - SSP/SP, 
CPF n° 317630061-15, residente e domiciliado na Rua Tibagi Qd. A16  Lt.  01 — Residencial 
Araguaia— Alphaville  Flamboyant,  CEP: 74.883-101. Goiânia/GO, e GeraIda Gonzaga de 
Castro, brasileira, divorciada, maior e capaz, portadora da Carteira de Identificação 
Profissional n° 663.707- SSP/GO, e CPF n° 194.547.911-68, residente e domiciliada na 
Rua Turiagu, Qda H6,  Lt.  23, Residencial Araguaia, CEP: 74.883-010, Goiânia-GO, 
LEVARA A PÚBLICO LEILÃO de modo on-line no  site  www.mcleilao.com.br, nos termos da 
Lei n° 9.514/97, artigo 27 e parágrafos no, dia 16 de agosto de 2021, com inicio ás 14:00  
horas e encerramento provisionado para 15:00 horas,  0 LEILÃO, com lance minimo 
igual ou superior a R$ 2.560.000,00 (Dois milhões quinhentos e sessenta mil reais), o 
IMÓVEL COMERCIAL abaixo descrito, com propriedade consolidada em nome da 
VENDEDORA, caracterizado como CAPELA RELIGIOSA, localizada na Avenida Alphaville  
Flamboyant,  Qd. A-4, L. 01 — CAPELA — Loteamento Alphaville  Flamboyant,  Goiânia-GO, 
CEP: 74.884.527, com Registro de n° 50.211 no Cartório de Registro de Imóveis da 4a 
Circunscrição. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no  site  www.mcleilao.com.br  e se habilitar acessando a página deste leilão, 
clicando na opçáo CADASTRE-SE, com antecedência de até 02 (duas) horas, antes do 
inicio do leilão on-line, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. 0 envio de lances 
on-line se dará exclusivamente através do  site  www.mcleilao.com.br, respeitado o lance 
inicial e o incremento minimo estabelecido, em igualdade de condições na disputa pelo lote 
do leilão. Será aceita proposta de pagamento parcelado nos seguintes termos, oferta de 
pagamento no valor de 20%(vinte de por cento) do valor total do lance a vista, e o restante 
parcelado em até 6 meses consecutivos de igual valor. A venda será efetuada em caráter  
"ad corpus"  com o imóvel no estado de conservação em que se encontra. 0 IMÓVEL 
PODERA TER OUTRA DESTINAÇÃO, DESDE QUE ATENDA AS NORMAS 
CONSTRUTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA E REGULAMENTO DO 
CONDOMINIO ALPHAMALL. Os custos de eventual regularização e ou averbação de 
construção, ampliação ou reforma, deverão ser custeados pelo arrematante/adquirente. 0 
arrematante pagará no ato, por meio de cheque nominal a ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  
FLAMBOYANT  RESIDENCIAL ou transferência bancaria, Banco 341 Agencia 0147 Conta 
25245-6 em nome de ASSOCIAÇA0 ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  RESIDENCIAL, o valor 
integral do lance vencedor ou 20% do mesmo caso opte pela opgao de parcelamento, 
ficando o ARREMATANTE VENCEDOR, obrigado a comparecer ao escritorio da 
VENDEDORA, dentro do horário comercial, no primeiro dia  OW  subsequente a data da 
realização do leilão, para a formalização do contrato de compra e venda do imóvel em. 
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questão e a forma de pagamento do restante do lance ofertado no caso de parcelamento. 
0 pagamento da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor do arremate, 
deverá ser transferido para conta BANCO ITAU 341 AGENCIA 0656 CONTA 61.917-8 MC 
LEILAO  PARK  E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 12.596.322/0001-24. Este edital está disponível 
no  site  da leiloeira www.mcleilao.com.br, cuja texto integral o participante declara ter lido e 
concordado com as condições e termos ali estabelecidos. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n°22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. Todos os horários indicados neste edital, no  site  do leiloeiro 
(www.mcleilao.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veiculo de comunicação 
consideram o horário oficial de  Brasilia-DF. 

A o 
ASSQ.CIAÇAO ALPHAVILLE FLAMBPT RESIDEN IAL 

CNPJ n° 04.689.060/0001-14 
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