
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 

 

Adílio Gregório Pereira, corretor de imóveis, inscrito no CRECI/SP 65.564-F, faz 

saber, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que, em razão 

do determinado nos autos do processo sob n. 0010748-49.2015.5.15.0026, encontra-

se aberto procedimento de alienação judicial, a seu cargo, relativo ao imóvel em 

frente descrito, sendo certo que o prazo final para o recebimento das propostas está 

previsto para o dia 12.12.2019, no horário entre as 14h00min (quatorze horas) e 

14h30min (quatorze horas e trinta minutos), no Fórum Trabalhista de 

Presidente Prudente, localizado na AVENIDA QUATORZE DE SETEMBRO, 1080, 

JARDIM PAULISTANO,  PRESIDENTE PRUDENTE – SP (sala de espera do 3º 

andar). 

 

Descrição do bem: 

 

- Parte ideal correspondente a 12.250 ms2, de UMA ÁREA DE TERRAS 

URBANA, com 21.016 MS2, identificada como área “A”, situada na Rodv. Com. 

Alberto Bonfiglioli, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente. Cadastro 

Municipal: 30.1.1.7100.07000.0101. Sobre a área estão edificados: dois barracões, 

com área aproximada de 2.500 m2, em estrutura metálica, cobertos com telhas de 

cimento amianto, com piso de concreto, além de um escritório em alvenaria com 

aproximadamente 125 m2, coberto com telha de cimento amianto, piso cerâmico, 

sendo parte em laje e parte em forro de madeira, composto de quatro salas, cozinha, 

banheiro e corredor. Imóvel matriculado sob nº 41.885 do 2º RGI de Presidente 

Prudente – SP. Avaliado em 20/09/2019 em R$ 6.800.000,00 (seis milhões e 

oitocentos mil reais).  Valor mínimo: R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos 

mil reais). 

 

- Imóvel em excelente localização em Presidente Prudente. 

 

- Pagamento Facilitado: 50% de sinal e saldo remanescente em até 6 (seis) vezes. 

 

- A alienação será formalizada por termo nos autos da execução. A comissão devida 

(2,5% do valor da venda) fica a cargo do proponente. 

 

- Mais informações e edital completo em: www.galeriapereira.com.br / 16-9-8138-

9310 (vivo) / 19-9-9631-1050 (claro) / e-mail: adilio@galeriapereira.com.br 


