
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Unidades 513.C e 613.C – EDIFÍCIO PARQUE DO CAIS, situado na Av. Engenheiro José Estelita, s. n. - São José - Recife - PE. 

 

COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO "Condomínio do Edifício Parque do Cais", CNPJ n° 36.515.043/000157, em construção 
no lote de terreno 01, da Quadra “A”, localizado no Loteamento Novo Recife sobre o imóvel localizado na Esplanada 
Ferroviária de Cinco Pontas, bairro de São José, Recife – PE, registrado do R-7 da matrícula n° 97.426 – 1 RGI, situado na Av. 
Engenheiro José Estelita, s. n. - São José - Recife - PE, legalmente constituído quando da Assembleia Geral de Constituição e 
Instalação do Condomínio, no gozo de sus atribuições legais e contratuais, em conformidade com §§ 1º ao 5º do art. 63, da 
Lei 4.591/64 e nas disposições constantes dos Termos de Inscrição em Condomínio Fechado e Outros Ajustes Preliminares 
subscritos, comunicar e tornar pública a realização de Leilão Extrajudicial, de forma presencial e eletrônico (simultâneo), das 
unidades (direitos e ações sobre a fração ideal do terreno) a seguir informadas, a quem interessar possa, e, especialmente, 
aos condôminos inadimplentes aderentes às unidades imobiliárias a seguir:  
 
DADOS DO EMPREENDIMENTO: O empreendimento EDIFÍCIO PARQUE DO CAIS está sendo edificado pelo regime de 
construção por administração (condomínio fechado), na forma do art. 58 e segs. da Lei n. 4.591/64 e será constituído de 02 
blocos arquitetônicos, denominados “bloco C” (composto de apartamentos e lojas comerciais) e edifício garagem. O “bloco 
C” será composto de 19 pavimentos tipo, 01 pavimento garagem, pavimento ático/coberta e pavimento lazer (cobertura) 
que contempla telhado verde, terraço descoberto, estar 02 wc´s, sauna, ducha são de ginástica, piscina, deck, etc., podendo, 
maiores detalhes do projeto, serem verificados no site www.mouradubeux.com.br; 
 
DADOS DAS UNIDADES: Disponíveis mediante solicitação ao Leiloeiro Oficial ou através do site www.mouradubeux.com.br; 
  
PRAZO: O empreendimento tem previsão de entrega para setembro de 2023. 
 
DATAS, HORÁRIOS E LOCAL:  
1° Leilão: Dia 23/08/2022 (terça-feira) às 15h00, sendo a unidade arrematada por lance igual ou maior ao valor da avaliação. 
2° Leilão: Dia 23/08/2022 (terça-feira) às 15h30, sendo a unidade arrematada por lance igual ou maior ao lance mínimo. 
 
LOCAL PRESENCIAL: Escritório do Leiloeiro, situado na Estrada das Ubaias, 20, Sala 401, Casa Amarela, Recife-PE. CEP 52051-
350 
 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: O LEILÃO SERÁ CONDUZIDO PELO LEILOEIRO, SR. CESAR AUGUSTO ARAGÃO PEREIRA, 
devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 35/2009 com escritório na Estrada das Ubaias, 20, 
Sala 401, Casa Amarela, Recife-PE, Telefones: (81) 3877-1001 e 99432-7547. Site de divulgação: www.aragaoleiloes.com.br. 
Remuneração: Limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da arrematação – lance vencedor – na forma do art. 24, 
parágrafo único da Lei 21.981, comissão esta já inclusa nos respectivos valores de avaliação e de lance mínimo abaixo 
descritos; 
 
INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO PRESENCIAL: Para participar, basta comparecer no dia, horário e local, e 
efetuar os lances orais em disputa com demais concorrentes presentes ou através da plataforma on line 
www.aragaoleiloes.com.br; 
 
IMÓVEIS A SEREREM LEILOADOS, ÁREAS E PREÇOS:  
 

CONDÔMINO(S) UNIDADE 
ÁREA 

PRIVATIVA 
APROXIMADA 

LANCE INICIAL 
(AVALIAÇÃO) 

LANCE MÍNIMO 
(2º LEILÃ0) 

MARILENE MXXXX DA SILVA – CPF 033.XXX.714-02 
 

513.C 33,87m² 208.610,14 106.495,26 

PATRÍCIA CXXXX LEITÃO – CPF 331.XXX.424-68 613.C 33.87m² 447.976,75 397.445,64 

 
CONDIÇÕES DOS LEILÕES:  
 

i) O maior lance ofertado será declarado vencedor, sendo o valor devidamente consignado no Auto de Arrematação, 
juntamente com os dados dos Arrematante, a quem caberá, neste ato da arrematação, o pagamento de sinal equivalente a 
20% (vinte por cento) do lance ofertado, sendo o saldo, pago em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de desfazimento da 
arrematação com perda integral do sinal; 

ii)   Por opção do Arrematante, o saldo do lance vencedor poderá ser pago da forma prevista no item i) acima, ou ainda, 
através da quitação imediata do saldo devedor vencido vinculado à unidade, acrescido das despesas de procedimento 



(comissão, honorários advocatícios e despesas com publicações de edital) e do pagamento das cotas de construção 
vincendas em igualdade de condições com os demais condôminos do grupo, conforme cronograma financeiro estabelecido 
por ocasião da constituição do Condomínio e ratificado nos respectivos Termos de Inscrição e outros ajustes preliminares 
subscritos pelos condôminos e que servem de balizamento jurídico ao empreendimento; 

iii) O Leiloeiro também fará constar do Auto de Arrematação os dados do licitante que ofertar o segundo maior lance, 
para que ele seja declarado vencedor em caso de desfazimento pelo inadimplemento do saldo pelo arrematante; 

iv) Nas 24 (vinte e quatro) horas após a realização do leilão, a Comissão de Representantes, em igualdade de condições 
com o arrematante poderá exercer seu direito de preferência estabelecido no § 3° do art. 63 da Lei n§ 4.591/64, caso em que 
o imóvel será adjudicado; 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
a) O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
da licitação. Na hipótese de se constatar a falsidade ou imprecisão das informações e/ou dos documentos apresentados pelo 
licitante, poderá o Condomínio aplicar penalidades previstas neste Edital e na Lei.  
 
b) O CONDOMÍNIO poderá a qualquer tempo que anteceda a execução do leilão, e a seu exclusivo critério, retirar qualquer 
item (imóvel) do leilão, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações. 
 
c) A nenhum participante do leilão será dado o direito de alegar desconhecimento das condições previstas neste edital, 
mesmo porque, por ocasião do leilão todas as informações e esclarecimentos serão previamente detalhados e explicitados 
pelo Leiloeiro Oficial.  
 
d) Concluída arrematação, o arrematante vencedor ficará sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do Termo de 
Inscrição em Condomínio Fechado e outros Ajustes Preliminares relativo à unidade imobiliária autônoma arrematada, 
inclusive o eventual acréscimo no custo estimado da unidade – item G.4 do respectivo contrato - assumindo ainda eventuais 
despesas do imóvel a partir deste momento, além de rateios extras e acréscimos que vierem a ser aprovados em Assembleia 
do Condomínio para aplicação no empreendimento, tudo em igualdade de condições com os demais condôminos do 
empreendimento.  
 
e) O Leiloeiro tem em seu poder todos os documentos pertinentes ao empreendimento, os quais poderão ser examinados 
até a data e hora do leilão, por todos os interessados. 
 
Recife, 9  de Setembro de 2022. 
 

COMISSÃO DE REPRESENTANTES 
"Condomínio do Parque do Cais" 


