IMOVEIS DE TERCEIROS

R$1.500.000,00

(um

R$800.000,00

por

milhão e quinhentos mil reais),
(oitocentos 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. PREMIAÇÃO

EXTRA R$20.000,00

R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais),

R$130.000,00(cento e

trinta 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.

PREMIAÇÃO EXTRA

R$5.000,00
R$100.000,00(Cem mil reais), Uma vaga de Lancha da Marina
na Federação Alagoana de nº N L 20;

