
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DE APARTAMENTO - ED. PENÍNSULA 

AGUAS CLARAS - DF (LEI Nº 9.514/97). 

DEVEDORES FIDUCIANTES: ODENILZA CARMO DOS SANTOS 
NUNES, CPF/MF nº 315.929.532-04, servidora pública federal; e seu 
marido, NESTOR LIMA NUNES, CPF/MF nº 062.780.512-49, 
aposentado; ambos brasileiros, casados entre si, e residente(s) e 
domiciliado(s) nesta Capital, que fica(m) cientificado(s) do 
conteúdo deste edital. 
ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na 
JUCIS/DF, sob o nº 88, autorizado pela proprietária/credora fiduciária DOM 
BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. - SPE, CNPJ MF nº 
10.653.527/0001-79, Av. das Araucárias 4530,4750,4790, Praça das Garças, 
2,4, 6,8,10, Lj. 13, Águas Claras – Brasília - DF, CEP 71.936-250, por conta do 
inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas pela alienação 
fiduciária, pelo(s) DEVEDORE(S) FIDUCIANTE(S), acima identificado(s), 
constituídos em mora, na forma legal, e consolidada a propriedade, com base 
na Lei. 9.514/97, torna público que colocará à venda em Leilão Público 
Extrajudicial o(s) seguinte(s) IMÓVEL(IS): APARTAMENTO Nº 1704, 
VAGAS DE GARAGEM Nº 2585, 2586 E 2587, DO BLOCO “G”, LOTES Nº 
4530, 4750 E 4790, AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS E LOTES Nº 2,4,6,8 E 10, 
PRAÇA DAS GARÇAS, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, com área 
privativa de 203,50m² e demais características de acordo com a Matrícula Nº 
286.004 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. DATAS E 
VALORES: 1º LEILÃO, com encerramento em 15/07/2021 às 11:00h, pelo 
lance mínimo de R$ 1.383.405,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil e 
quatrocentos e cinco reais) e, não havendo lance, no 2º LEILÃO, com 
encerramento em 22/07/2021 às 11:00h, pelo lance mínimo de R$ 
370.413,39 (trezentos e setenta mil e quatrocentos e treze reais e trinta e 
nove centavos), acrescidos de atualização até a data do leilão. A venda será 
pelo maior lance oferecido, acima do valor mínimo, acrescido da comissão 
do Leiloeiro de 5% (cinco por cento). Horário do encerramento do leilão 
soma três minutos, a cada lance nos últimos três minutos. Incremento de R$ 
1.000,00 (mil reais) a cada novo lance. LOCAL: online, no site 
WWW.OALEILÕES.COM.BR, aberto para lances após a publicação deste 
edital, e simultaneamente presencial, caso as normas sanitárias autorizem 
e desde que cumpridas as exigências, com agendamento até um dia antes 
de cada leilão e vagas limitadas a ordem de solicitação, no escritório do 
Leiloeiro - SCS, Q 06, Bl A, nº 71, SL 513, Ed. José Severo, Brasília - DF. 
CONDIÇÕES DO LEILÃO: É de responsabilidade da Credora Fiduciária o 
pagamento de condomínio e IPTU/TLP até a data do leilão. O pagamento 
do arremate é total à vista. Imóvel ocupado. É por conta do arrematante a 
transferência de propriedade e a desocupação. O imóvel é vendido no estado 
em que se encontra de legalização e manutenção, sendo a venda Ad Corpus. 
Não há visitação. Sobrevindo sentença judicial transitada em julgado, 
anulando o leilão, os valores pagos pelo arrematante serão restituídos, 
atualizados monetariamente, desde o desembolso. Em caso de problemas 
técnicos, no sistema do leiloeiro, ou força maior, para a realização dos leilões, 
eles serão transferidos para o dia útil seguinte, nas mesmas condições e 
horários. Demais orientações obrigatórias no site indicado. Brasília - DF, 2 de 
julho de 2021. ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS – JUCIS/DF nº 88 - 

http://www.oaleilões.com.br/


contato@oaleiloes.com.br - WhatsApp (61) 9.9917-0685 - (61) 3208-4981. 
Skype (61) 4042-2010. 

WWW.OALEILOES.COM.BR 
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