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GALERIA PEREIRA 
 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 
CRECI/SP 65.564-F, fone: (19)9-9631-1050 / (17)9-9132-1050. www.galeriapereira.com  
E-mail:contato@galeriapereira.com.br  
____________________________________________________________________________  
LOCAL E MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA. 
1 - PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:  

a) CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA: www.galeriapereira.com (sem “.br”) 
Início do recebimento de propostas: 18/02/2022 às 14 horas.  
Encerramento: 23/02/2022 às 14 horas, horário de Brasília. 

b) PRAZO SUPLEMENTAR: Caso o bem não receba proposta válida na 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, poderá ser imediatamente alienado ao primeiro licitante 
que formular proposta que atenda às condições fixadas pelo edital (valor mínimo e 
quantidade de parcelas), ou seja, venda na modalidade de “VENDA DIRETA”, até o 
dia 19/05/2022, às 14h00min (catorze horas), e poderão ser apresentadas 
diretamente na plataforma www.galeriapereira.com ou através do e-mail 
“contato@galeriapereira.com.br”. 

2 - ENCERRAMENTO: Após o encerramento do prazo de recebimento de propostas, o Corretor 
nomeado apresentará nos autos o “MAPA DE CLASSIFICAÇÃO”, com todas as propostas 
recebidas. 
3 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Através da plataforma www.galeriapereira.com, 
mediante “cadastro prévio” e “habilitação”, que poderá ser obtido através do atendimento às 
seguintes condições: A - Não poderão alegar desconhecimento das condições de venda, 
fixadas pelo edital de alienação, e de utilização da plataforma, assumindo os riscos oriundos de 
falhas ou impossibilidades técnicas de conexão particular à internet, não sendo cabível 
qualquer reclamação a esse respeito. B - O cadastro para obtenção de “login” e “senha” para 
acesso à plataforma, implicará em expressa anuência às regras do Edital de Alienação e de 
utilização da plataforma, e demais diretrizes previstas no ANEXO – I. 
4 – VALOR MÍNIMO: 50% (cinquenta por cento) da avaliação, salvo informação diversa à 
margem do respectivo lote. 
5 – DOS HONORÁRIOS: O adquirente pagará ao Corretor responsável a importância de 5% 
(cinco por cento) do preço da alienação no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a homologação 
da proposta, através de transferência bancária, em conta a ser indicada pelo corretor 
responsável. Os referidos honorários não integram (não estão inclusos) no preço, e este não 
será devolvido ao adquirente em nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por 
determinação judicial por razões alheias à vontade do proponente. 
6 - Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:   
a) o pagamento à vista; 
b) a proposta com menor número de parcelas.  
OBS.1): havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar.  
7 - FORMAS DE PAGAMENTO:   

a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 
homologação da proposta vencedora. 

b) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, à critério do juízo, atualizadas 
monetariamente pela Taxa SELIC, na data do efetivo pagamento, sempre por meio de 
depósito judicial. Nesta hipótese, o bem ficará gravado com hipoteca judiciária até o 
pagamento integral do preço.  

- Em caso de mora, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas, nos termos do artigo 895, § 4º do CPC, em benefício da credora. 
Ocorrendo inadimplência, que se caracterizará após 30 dias do vencimento de parcela não 
paga, a alienação será desfeita e as parcelas pagas não serão devolvidas, ficando em proveito 
da execução. 
8 - O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto, através de guia judicial, e da 
comissão do corretor (5%), através de transferência bancária, em conta a ser informada pelo 
corretor, em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar o 
comprovante de transferência bancária ao corretor responsável. 
9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar: “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 
quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
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obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao 
cartório da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de 
arrematação ou mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação 
do dinheiro depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  
11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 
mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 
compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 
bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 
providências cabíveis. 
12 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º 
do Código de Processo Civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais vencidos 
antes da arrematação. 
13 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de 
venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do 
Juízo responsável. 
IMPORTANTISSÍMO:  
O licitante que formular proposta condicional, se declara ciente e de acordo, que o recebimento 
da referida proposta, não implicará em imediata homologação, logo, proposta posterior que 
atenda às condições mínimas do edital, poderá ser imediatamente acolhida pelo juízo, sem a 
possibilidade de complementação da proposta condicional pelo licitante.   
14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. 
CONDIÇÕES GERAIS: 
DA ADJUDICAÇÃO – Poderá o exequente também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, 
em igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos 
do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação 
e adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os 
referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo 
Juiz(a) no momento da alienação, considerando as condições e peculiaridades dos bens 
alienados. 
- A partir da publicação deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 
este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira.  
DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) 
ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para o recebimento de propostas, a guia 
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução. Neste caso, deverá o(a) executado(a) pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a pagar a integralidade dos 
honorários do Sr. Adílio Gregório Pereira, no valor de 2,5% (dois e meio por cento) do valor da 
avaliação, desde que o corretor tenha apresentado proposta nos autos. 
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), em 
caráter "AD CORPUS”, ou seja, medidas meramente enunciativas. Em nenhuma hipótese a 
arrematação abrangerá bens móveis que se encontram no interior e nas dependências do 
imóvel.   
A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no 
www.galeriapereira.com (as fotos disponíveis no referido site são meramente 
ilustrativas/exemplificativas). 
DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 
DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) – O prazo para eventuais 
questionamentos à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova 
notificação. Assinado o Auto, a alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda 
que venham a ser julgados procedentes os Embargos à Alienação (arrematação). A alienação 
poderá, no entanto, ser julgada ineficaz, se não forem satisfeitas as condições exigidas pelo 
Juízo da execução; se o proponente provar, nos cinco (05) dias seguintes à assinatura do termo 
alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não mencionado; se a alienação se 
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realizar por preço que vier a ser considerado pelo Juízo como vil; e nos casos de ausência de 
prévia notificação da alienação ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente 
averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos 
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os 
relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria da 
União, Estado de São Paulo e municipais, estejam ou não inscritos em dívida ativa, sub-rogam-
se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que a arrematação de 
bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação 
jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo 
único, do CTN). 
DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 
tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 
motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário.  
Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o 
recebimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, 
presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao 
Exequente. 
PECULIARIDADES: Os produtos de venda e/ou armazenagem controlados (ex. Combustível, 
Inflamáveis, remédio, produtos bélicos e etc), o arrematante deverá obedecer às regras 
impostas pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e 
arrematar. 
IMPORTANTE: 
a) A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações / intimações pessoais 
dos respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora 
anterior. 
b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto.  
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências 
das informações apresentadas até a assinatura do auto. 
c) As fotos do site www.galeriapereira.com são meramente exemplificativas. 
 

BENS DISPONÍVEIS: 4ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA – SP. 
 

LOTE 01: N° PROCESSO: 0014600-26.2007.5.15.0135 – EXEQUENTE: CINTHIA SALES 
DAMASCENO + 49; EXECUTADO: FEEL THE FUTURE CONFECCOES E COMERCIO DE 
ELETROELETRONICOS EM GERAL LTDA + 04. O apartamento tipo duplex n° 61, 
localizado nos 6° e 7° andares do EDIFÍCIO TRISTÃO, integrante do CONDOMÍNIO PLAZA 
D’ORO MORUMBI, situado à Rua Doutor José Gustavo Busch n° 155, no 30° Subdistrito-
Ibirapuera, em São Paulo – SP, contendo a área útil de 237,22 metros quadrados, área 
comum de divisão não proporcional de 108,946 metros quadrados, correspondendo a 4 (quatro) 
vagas que cabem ao apartamento no estacionamento do condomínio, mais a área comum de 
divisão proporcional de 144,9625 metros quadrados, encerrando a área total construída de 
491,1285 metros quadrados, cabendo-lhe no terreno e nas partes comuns de condomínio a 
fração de 2,42174%. Imóvel matriculado sob n° 175.812 do 15° RGI de São Paulo – SP. OBS: 
1) Conforme Av.07/175.812 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de 
São Paulo n° 301.070.0055-2. 2) Conforme Auto Penhora e Avaliação, consta que o imóvel está 
desocupado. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/175.812 consta HIPOTECA em favor do Banco 
Bradesco S/A. 2) Conforme R.02/175.812 consta PENHORA no processo n° 071-1378/2001 
pela 71ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 3) Conforme R.03/175.812 consta PENHORA no 
processo n° 0014/1995 pela 59ª Vara da Justiça do Trabalho de São Paulo – SP. 4) Conforme 
R.04/175.812 consta PENHORA no processo nº 3229/97 pela 17ª Vara da Justiça do Trabalho 
de São Paulo – SP. 5) Conforme R.05/175.812 consta PENHORA no processo n° 01-049206-3 
pela 4ª Vara do Foro Regional de Santo Amaro, São Paulo – SP. 6) Conforme AV.06/175.812 
consta PENHORA no processo n° 2989/1997 pela 63ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 7) 
Conforme Av.11/175.812 consta PENHORA no processo n° 02766-1995 pela 58ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – SP. 8) Conforme Av.12/175.812 consta PENHORA no processo n° 
00463.2007.080.02.00.3 pela 80ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 9) Conforme 
Av.13/175.812 consta PENHORA no processo n° 2235/1998 pela 29ª Vara do Trabalho de São 
Paulo – SP. 10) Conforme Av.14/175.812 consta PENHORA no processo n° 0108335-
69.2007.8.26.0002 pela 7ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro – SP. 11) Conforme 
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Av.15/175.812 consta PENHORA no processo n° 0015481-28.2001.4036182 pela 10ª Vara de 
Execuções Fiscais de São Paulo – SP. 12) Conforme Av.16/175.812 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 01265004719985150032 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Campinas – SP. 13) Conforme Av.17/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo n° 01265004719985150032 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas – SP. 
14) Conforme Av.18/175.812 consta PENHORA no processo n° 0913-1998 pela 55ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – SP. 15) Conforme Av.19/175.812 consta PENHORA de parte ideal de 
50% no processo n° 154.551/04 pelo Ofício de Execuções Fiscais do Foro Vergueiro de São 
Paulo – SP. 16) Conforme Av.20/175.812 consta PENHORA da parte ideal de 50% no processo 
n° 02389004919955020071 pela 71ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 17) Conforme 
Av.21/175.812 consta PENHORA no processo n° 00791006219985020076 pela 76ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – SP. 18) Conforme Av.22/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo n° 00300001519985150097 pela 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí – SP. 19) 
Conforme Av.23/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
02337002019975150042 pela 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto – SP. 20) Conforme 
Av.24/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 248601997005090003 
pela 5ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 21) Conforme Av.25/175.812 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00167199802802008 pela 28ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – SP. 22) Conforme Av.26/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo n° 248601997005090003 pela 29ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 23) 
Conforme Av.27/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
01991005319985150004 pela 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto – SP. 24) Conforme 
Av.28/175.812 consta PENHORA no processo n° 9805432971 pela 4ª Vara de Execuções 
Fiscais do Foro Cível de São Paulo – SP. 25) Conforme Av.29/175.812 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 2824900081997509000 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Curitiba – PR. 26) Conforme Av.30/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo n° 01419003019975150067 pela 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto – 
SP. 27) Conforme Av.31/175.812 consta PENHORA no processo n° 0029900-
94.1998.5.15.0021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí – SP. 28) Conforme Av.34/175.812 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 02077006019975020004 pelo Juízo Auxiliar De 
Conciliação Em Execução de São Paulo – SP. 29) Conforme Av.35/175.812 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 00479006319985020035 pelo Grupo Auxiliar De 
Execução E Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 30) Conforme Av.36/175.812 consta PROTESTO 
CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS, visando conservar direitos sobre o imóvel supra, 
determinada no processo n° 1004652-15.2015.8.26.0100 pela 1ª Vara Da Família e Sucessões 
do Foro Central Cível de São Paulo – SP. 31) Conforme Av.37/175.812 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 02298008919985020063 pela 63ª Vara do Trabalho de 
São Paulo – SP. 32) Conforme Av.38/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 
00517006419985020079 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
33) Conforme Av.39/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 
02766009819955020058 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
34) Conforme Av.40/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 
01829001019985020302 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
35) Conforme Av.41/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
018470010199755020302 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
36) Conforme Av.42/175.812 consta PENHORA de parte ideal de 50% do imóvel sob n° 
1559904-68.2018 pelo Ofício De Execuções Fiscais Municipais Do Foro Vergueiro De São 
Paulo – SP. 37) Conforme Av.43/175.812 consta PENHORA no processo n° 0528515-
18.1998.4.03.6182 pela 13ª Vara Federal de Execuções Fiscais do Foro Cível de São Paulo – 
SP. 38) Conforme Av.44/175.812 consta PENHORA de parte ideal de 50% do imóvel no 
processo n° 1586659-03.2016 pelo Ofício de Execuções Fiscais Municipais do Foro Vergueiro 
de São Paulo – SP. 39) Conforme Av.45/175.812 consta PENHORA de parte ideal de 50% do 
imóvel no processo n° 1536109-96.2019 pelo Ofício de Execuções Fiscais Municipais do Foro 
Vergueiro de São Paulo – SP. 40) Conforme Av.45/175.812 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS sob n° 00609001819985020040 pela 40ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. Avaliado 
em 04/08/2021 em R$ 1.652.568,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil quinhentos e 
sessenta e oito reais). Valor mínimo: R$ 1.239.426,00 (um milhão, duzentos e trinta e nove 
mil e quatrocentos e vinte e seis reais).  Depositário Humberto Guedes Nastari. 
 
ANEXO I - REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA 
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PARTICULAR.  

1. CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAR DA ALIENAÇÃO:  
1.1 – Por se tratar de alienação eletrônica, os interessados deverão obrigatoriamente cadastrar-
se na plataforma www.galeriapereira.com ficando ciente de que seu cadastro implicará na 
integral aceitação das disposições do Provimento GP-CR Nº 04/2014 de 28 de novembro de 
2014, alterado pelo Provimento GP-CR nº 002/2020 do TRT da 15ª Região, e demais condições 
dispostas neste edital de alienação.  

1.2 - Após o cadastramento, deverão ser remetidos através do e-mail 
“contato@galeriapereira.com.br” os seguintes documentos: 

Pessoa Física 

a) termo de adesão assinado,  
b) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, 
documento de identidade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos);  
c) cadastro de pessoa física (CPF);  
d) comprovante de estado civil (certidão de casamento ou de nascimento para solteiros). 
e) comprovante de residência ou domicílio em nome do interessado 

 
Pessoa Jurídica 

a) termo de adesão assinado;  
b) último contrato social ou alteração consolidada. 
c) cartão do CNPJ. 
d) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, 
documento de identidade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos) do sócio 
e/ou administrador. 
e) cadastro de pessoa física (CPF) do sócio e/ou administrador. 
f) comprovante de residência ou domicílio do sócio e/ou administrador. 

 
1.3 - Os documentos referidos no item 1.2 deverão ser recepcionados 24 (vinte e quatro) horas 
antes do encerramento da alienação, sob pena de não ser efetivada a “validação” do cadastro 
efetuado, impossibilitando sua participação.  
 
1.4 – Não haverá possibilidade de cadastro presencial. 
 
1.5 - O cadastro é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento 
dos prazos fixados neste edital, assim como pelas propostas ofertadas com seu login e senha.  
 
1.6 – DA REPRESENTAÇÃO: Caso o licitante participe da alienação através de representante, 
fazendo uso do cadastro/login deste, fica obrigado a apresentar “TERMO DE RATIFICAÇÃO”, 
(www.galeriapereira.com/modelos/formulario1.pdf), subscrito por ambos, apresentando 
qualificação completa e percentual de cada licitante, através do e-mail 
contato@galeriapereira.com.br, no prazo máximo e improrrogável de 1 (uma) hora após o 
encerramento do certame, sob pena da carta de alienação/arrematação ser confeccionada em 
favor do titular do cadastro.  
 
1.7 - ARREMATAÇÃO POR MAIS DE UM LICITANTE:  
Para que a arrematação seja realizada por mais de um licitante (comprador), basta a realização 
de um “único cadastro”, devendo ao final do certame, ser enviado através do e-mail 
contato@galeriapereira.com.br, “REQUERIMENTO” assinado pelo titular do cadastro, 
juntamente com os demais licitantes, informando a qualificação completa e a respectiva 
proporção da aquisição, no prazo máximo e improrrogável de 1 (uma) hora após o 
encerramento do certame, sob pena da carta de alienação/arrematação ser confeccionada em 
favor do titular do cadastro. (www.galeriapereira.com/modelos/formulario1.pdf) 
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