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Secretaria da Quinta Vara Cível

COMARCA DE  UBERLÂNDIA-MG -  QUINTA VARA CÍVEL -  EDITAL DE
LEILÃO  que  será  realizado  na  modalidade  eletrônica,  através  do  site
www.leiloesuberlandia.com.br;  onde  os  interessados  deverão  se  habilitar  com
antecedência  para  efetuar  lances  online  para  alienação e  arrematação do bem(ns)
penhorado(s) no Processo nº 0261718-74.2001.8.13.0702 Exequente: PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A e outros.  Executado: POSTO E HOTEL HARPIA LTDA e
outros.  O  LEILÃO  será  realizado  em  única  etapa  com  duração  mínima  de  60
(sessenta)  minutos  com  início  no  dia  02  de  abril  de  2019,  às  13h00min  e
encerramento  às  14h00min  do  BEM:  Imóvel  situado  no  perímetro  urbano  de
Uberlândia-MG,  no  Anel  Viário  Ayrton  Senna  da  Silva,  KM  121,9  (POSTO
COLIBRI),  bairro  Taiaman,  não sujeito  a  loteamento residencial,  constituído pela
Gleba B,  com a  área  de 17.734,76m² (dezessete mil,  setecentos e trinta  e  quatro
metros  e  setenta  e  seis  decímetros  quadrados),  com  as  seguintes  medidas  e
confrontações: Começa em um marco MA cravado na divisa da Gleba A com terras
de Aluísio Avelar Marques e outros, daí segue com azimute magnético de 255º08’19”
por 249,34m por cerca de arame, dividindo com Aluísio Avelar Marques e outros, até
o marco M1, daí a cerca deflete à direita e segue com azimute magnético 45º38’19”
por  141,82m,  com  cerca  de  arame,  dividindo  terras  com  Sasaminas  Produtos
Planejamento e Empreendimentos Ltda.,  até o marco M2 cravado no encontro da
cerca com a cerca do Anel Viário de ligação da BR 365 com a BR050, daí segue pelo
anel  viário 147,67m em curva com raio de 899,46m de azimute 21º26’00” até o
marco MC, daí a cerca deflete à diferença com azimute de 204º13’40” por 44,30m até
o marco MB, daí a cerca deflete à esquerda com azimute de 160º19’03” por 160,30m,
confrontando com a  Gleba  A,  até  o  marco  MA,  de  onde  teve  início  e  tem fim.
Descrição  feita  no  sentido  horário.  Benfeitorias:  01)  01  (um)  Hotel  com  área
construída de 720,00m², em três pavimentos, possui 22 apartamentos com banheiros,
sala de recepção, refeitório e cozinha; acabamento do tipo comercial, coberto com
telhas de barro, piso revestido de pedra ardósia e portas e janelas externas de metalon
e vidro (três pavimentos de 240m² cada);  02)  01(um) Restaurante/Lanchonete, com
área construída de 750,00m², construído em estilo colonial coberto de telhas de barro
sobre estrutura metálica, piso revestido em pedra ardósia, portas e janelas externas
em metalon e vidro. Dividido em varanda, salão para restaurante e cozinha, esta com
bancada de apoio, lavatórios e revestimento cerâmico pelas paredes;  03)  01 (uma)
cobertura  de  abastecimento,  com área  total  de  800,00m²,  constituída  de  estrutura
metálica coberta por telhas de zinco, sem forro, medindo aproximadamente 20,00m
de largura por 40,00m de comprimento, sustentada por 08 pilares, cm 08 bombas para
abastecimento,  piso  em  concreto  reforçado,  com  valetas  para  manutenção  de
caminhões;  04)  01  (um)  espaço  comercial/administrativo  constituído  de  19  lojas
comerciais,  cobertas  com telhas  de  cimento  amianto,  exceto  as  04  existentes  no
prédio do hotel e 04 no prédio do restaurante; mais uma área livre constituída por



cerca de 13.000,00m², destinada a estacionamento e manobras, revestida de massa
asfáltica.  Inscrito  na  matrícula  56.085 do  2ª  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de
Uberlândia-MG. AVALIAÇÃO: R$ 8.678.000,00 (oito milhões, seiscentos e setenta
e oito mil reais) em 21/07/2017 conforme laudo pericial de fls. 1733/1763. ÔNUS:
Consta  hipoteca  em favor  de  Petrobras  Distribuidora  S/A;  Hipoteca  em favor  de
Banco  Industrial  e  Comercial  S/A –  BICBANCO;  Hipoteca  em favor  de  Banco
Mercantil  do  Brasil  S?A;  Penhora  nos  autos  n.º  0702.01.026171-8,  em  favor  de
Petrobras Distribuidora S/A em trâmite na 5ª Vara Cível de Uberlândia; Penhora nos
autos  n.º  0702.01.030534-1  em  favor  de  Banco  Industrial  e  Comercial  S/A –
BICBANCO em trâmite na 2ª Vara Cível Uberlândia; Penhora de 50% do imóvel nos
autos n.º 0702.02.008203-9 em favor de Banco Mercantil do Brasil S/A em trâmite na
3ª Vara Cível Uberlândia (baixado);  Locação em favor de Petrobras Distribuidora
S/A,  com Sublocação em favor  de  Auto  Posto  e  Oliveira  Ltda;  Outros  eventuais
constantes na matrícula imobiliária. DEPOSITÁRIO: LUCI MARA DE QUEIROZ,
Av. Cesário Alvim, n.º 818, sala 27, Centro, Uberlândia-MG.  OBSERVAÇÕES: O
interessado  em adquirir  o  bem penhorado  em prestações  poderá  apresentar  até  o
início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; até o início
da  segunda  etapa,  proposta  por  valor  que  não  seja  inferior  a  50% do  valor  de
avaliação atualizado pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
MG; ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz.
Além dos  Executados  acima identificados,  ficam ainda intimados  os  interessados
POSTO E HOTEL CAIAPÓ LTDA, SILDON BERNARDES FERREIRA E MARIA
AMÉLIA  BARROS  FERREIRA,  devidamente  INTIMADO(S)  da  presente
designação,  com  a  publicação  deste  edital,  caso  não  seja(m)  encontrada(s)  para
intimação pessoal. Assim, expediu-se e publicou-se o presente Edital na forma da lei.
Uberlândia, 26 de fevereiro de 2019. Eu          (Leila Gonçalves da Silva) Oficiala de
apoio Judicial, o subscrevi.                           Dr. Luís Eusébio Camuci, Juiz de Direito,
o assina.


