IMOVEIS DE TERCEIROS

R$ 207.000,00 (Duzentos e sete mil reais), “LOTEAMENTO HARAS
VITÓRIA LOTE 18 QUADRA B Área: 1.649,82m²”, situado uma parte de terras na
propriedade agrícola denominada Canadá, formada pelas terras das propriedades Lagoa do Pan
Amarelo e Bom Sossego, situado no município de Mar Vermelho, com área de 166 (cento e
sessenta e seis) tarefas, ou seja, 503.118 (quinhentos e três mil e cento e dezoito metros
quadrados), confrontada ao Norte, com José Aprígio Brandão Vilela; ao Sul, com Cia
Açucareira Usina João de Deus; ao Leste, com José Caetano e Benedito Moreira de Farias e ao
Oeste, com Alfredo Brandão e Álvaro Arthur de Almeida, imóvel esse devidamente descrito,
caracterizado e registrado na Matrícula 573, do Cartório de Registro de Imóveis de Viçosa/Al.
A propriedade rural denominada “Santa Luzia”, situada no município de Mar Vermelho, desta
Comarca, com uma área total de 148,8 tarefas equivalentes a 45,014 há(quarenta e cinco inteiros
e quatorze centésimos) hectares, limitada ao Norte, com terras de José Aprígio Brandão Vilela e
de Nelson Moura; ao sul, com terras de Renato Bahia Brandão Vilela; ao leste com terras de José
Alves da Costa e a oeste, com terras de Maria Odete Lopes de Almeida, de Antônio Domingos e
com a rodovia Viçosa/Mar Vermelho, imóvel esse devidamente descrito, caracterizado e registrado
na Matrícula 2.579, do Cartório de Registro de Imóveis de Viçosa/Al.

R$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais), CASA nº. 02, do Condomínio
Residencial “Pátio Alvorada”, situado na Rua em projeto, o qual receberá o Nº. 821, no
bairro do Antares, nesta cidade, com os seguintes cômodos e áreas: composto de recuo frontal,
varanda, sala, 02 (dois) quartos, bwc, cozinha, área de serviço e quintal.. Áreas: Área
Equivalente: Privativa – 51,94m², Comum – 8,10m², Total equivalente– 60,04m², Área
Real: Privativa: 68,90m², Comum – 32,85m²; Total – 101,75m². Fração Ideal – 0,0211,
com 02 (duas) vagas de estacionamento na própria unidade. No Lote 14 da Quadra 06, do
Loteamento Rural Alvorada, medindo 50,00 de frente e de fundos, por 100,00m de frente a
fundos em ambos os lados, limitando-se pela frente com a Rua em projeto, pelo ladodireito com o
lote 13, pelo lado esquerdo com o lote 15 e pelos fundos com o lote 06. Imóvel este, devidamente
registrado, Livro 02, Registro Geral, Ficha 01, R-1-1.808 em 29.06.2010, no 3º. Registro
Geral de imóveis e distribuição de títulos para registro, nesta cidade, conforme Matricula 7123.
*Está tabela poderá ser modificada sem aviso prévio.

R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), EDIFICIO DENOMINADO

“CAMILO GUERRERA” EDIFICADO NO LOTE DE TERRENO SOB Nº. 30
(TRINTA) DA QUADRA “F”, COMPONENTE DO LOTEAMENTO
“AMARÓLOPIS”, localizado no distrito de paripueira (antigo Distrito de paripueira e
município de Barra de Barra de Santo Antônio), deste Estado, situado com frente para rua em
projeto, com três pavimentos e três apartamentos por andar, cujos apartamentos têm os seguintes
n٥. 101, 102, 201, 202, 301, 302, 103,203 e 303, sendo que os apartamentos nºs 101, 102,
201, 202,301 e 03 é composto de: sala única, três quartos sociais, cozinha, banheiro com wc e
dependência de empregada completa, e os APARTAMENTOS sob os n. 103,203 e 303 é
composto de sala única, suíte, dois quartos, banheiro com wc, cozinha e dependência de empregada
completa, limitando-se pelo lado direito com o lote n. 31, de Orlando Lins, pelo lado esquerdo com
uma Avenida em projeto e pelos fundos com o lote n. 29, de Antonio Brandão, medindo o terreno
onde acha-se edificado dito Edifício, 24,00mts de frente, 60.00mts de fundos. 42,00mts de frente
a fundos pelo lado direito e 60,00mts de frente a fundos pelo lado esquerdo; Imóvel
devidamente descrito, caracterizado e registrado na Matrícula3481, do 1º. Oficio
de Notas, Registros de Imóveis e de Títulos e documentos de São Luiz do
Quintunde – Alagoas, conforme fls. 147 do Livro 2-Q.

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), LOTE sob o n. 02, da

quadra 10, situado no Km 12 da Rodovia Br. 101, Norte no Distrito Industrial
Governador Luiz Cavalcante, Tabuleiro dos Martins, na cidade de Maceió,
estado de Alagoas, com uma área de 3.600 mts, medindo 5.00 mts de frente, 35 mts mts de
fundo, 182.48 mts pelo lado direito, 180.00 mts pelo lado esquerdo, limitando pela frente com via
secundária 07, pelos fundos com lote 01 e módulo 01, pelo lado esquerdo com módulo 19 e pelo
lado direito com área verde. Imóvel devidamente registrado no 1º Cartório de Registro
de Imóveis de Maceió, sob matricula 22210, Av.10-22.210 em 22.04.2004. LOTE

situado no Km 12 da Rodovia Br. 101, Norte no Distrito Industrial
Governador Luiz Cavalcante, Tabuleiro dos Martins, na cidade de Maceió,
estado de Alagoas, com uma área de 4.704 mts, medindo 25.00 mts de frente, 27 mts de
fundo, 192.00 mts pelo lado direito, 192.00 mts pelo lado esquerdo, limitando pela frente com via
secundária 07, pelos fundos com lote 01 e módulo 01, e parte da área verde, pelo lado direito com
área verde e pelo lado esquerdo com lote n.02 da quadra 10, componente do desmembramento
situado no Km 12 da Rodovia BR 101 Norte da área industrial Governador Luiz Cavalcante,
Tabuleiro do Martins, cidade de Maceió, estado de Alagoas.
*Está tabela poderá ser modificada sem aviso prévio.

R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), “Apartamento sob nº. 801”,
componente do EDIFÍCIO RESIDENCIAL “VOGUE”, situado na Rua Santa
Fernanda, nº 460, no bairro de Jatiúca, nesta cidade, no 8º pavimento, contendo os
seguintes cômodos e áreas: Cômodos: varanda, sala de estar e jantar, uma suíte
máster, uma suíte reversível, uma suíte social, bwc reversível, cozinha, serviço e
dependência de empregadora. Vaga: 01(2,30 x 10,00). Área: 109,60m².

*Está tabela poderá ser modificada sem aviso prévio.

