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3BANCO ECONÔMICO S/AEM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ/MF n.º 15.124.464/0001-87EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEIS

Natalício Pegorini, Liquidante do BANCO ECONÔMICO S/A -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, designado conforme Ato do

Presidente do Banco Central do Brasil n.º 999, de 18/12/2002, devida-
mente autorizado pelo Banco Central do Brasil - Lei 6.024/74 (Auto-
rização - Ofício 1929/2015-BCB/Deliq/GTBSB - Pe 69744 de
09/02/2015), comunica aos interessados que venderá através de Leilão
Público, a ser realizado pelo Sr. Antônio Hissao Sato Júnior, Leiloeiro
Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º
690, no dia 29 DE MARÇO DE 2016, ÀS 14:00 HORAS, de forma
presencial na Travessa Comandante Salgado n.º 75, Fundação, São Cae-
tano do Sul/SP - CEP: 09.520-330 e on-line através do site www.sa-
toleiloes.com.br, os imóveis descritos no Edital completo, publicado na
imprensa comum e disponibilizado aos interessados no escritório ou no
site do Leiloeiro, obedecidas as condições de pagamento e as regras a
seguir: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: OPÇÃO 1. À VISTA - a ser
pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento), a título de sinal, e o saldo
de 80% (oitenta por cento) em até 72 (setenta e duas) horas. OPÇÃO 2. A
PRAZO - a ser pago da seguinte forma: a) para imóveis com valor mí-
nimo de até R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) - pagamento de 5% (cinco
por cento) do valor do lance, a título de sinal; para os imóveis com valor
mínimo superior a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) e até R$100.000,00
(cem mil reais) - pagamento de 10% (dez por cento) do valor do lance, a
título de sinal; para imóveis com valor mínimo superior a R$100.000,00
(cem mil reais) e até R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) - pa-
gamento de 15% (quinze por cento) do valor do lance, a título de sinal;
para imóveis com valor mínimo superior a R$150.000,00 (cento e cin-
qüenta mil reais) e até R$200.000,00 (duzentos mil reais) - pagamento de
20% (vinte por cento) do valor do lance, a título de sinal; para imóveis
com valor mínimo a partir de R$200.000,00 (duzentos mil reais) - pa-
gamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, a título de
sinal; b) o saldo remanescente dividido em até 60 (sessenta) meses em
parcelas atualizadas pela TR e acrescidas de juros de 0,5% (meio por
cento) ao mês, com vencimentos mensais e sucessivos a partir de 05 de
maio de 2016. Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela do
preço, independente das medidas que possam ser adotadas visando a res-
cisão contratual, tais parcelas serão acrescidas, de imediato, de juros de
mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da dívida. Se o arrematante estiver presente no leilão,
o pagamento do sinal, no caso de pagamento à vista ou parcelado, deverá
ser efetuado através de cheque nominal ou alternativamente por meio de
TED - Transferência Eletrônica Disponível ou depósito bancário em favor
do Banco Econômico S/A - Em Liquidação Extrajudicial, no prazo de até
48 (quarenta e oito) horas a contar do encerramento do leilão, seguindo a
mesma regra para os lances ofertados pelo site do Leiloeiro. COMISSÃO
DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante pagar ao leiloeiro, a título de
comissão, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. A comissão
do Leiloeiro deverá ser paga através do boleto que será emitido e entregue
ou enviado ao arrematante por e-mail, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas a contar da data do encerramento do leilão, conforme descrito na
seção "Minha Conta", do site do Leiloeiro www.satoleiloes.com.br. INA-
DIMPLÊNCIA: Caso o arrematante não pague o preço do bem arre-
matado ou do sinal mínimo obrigatório para parcelamento e a comissão do
Leiloeiro Oficial no prazo estipulado, a arrematação ficará cancelada, de-
vendo o arrematante pagar o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor arrematado a título de comissão ao Leiloeiro Oficial, conforme
boleto emitido. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança
de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento, sem
prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. O
Leiloeiro Oficial poderá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados
cadastrais do arrematante junto aos órgãos de proteção ao crédito. CON-
DIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: Os interessados nos imó-
veis apregoados neste leilão para participação on-line, deverão fazer pré-
vio cadastro/habilitação no site do Leiloeiro www.satoleiloes.com.br, acei -
tar as regras de participação dispostas no referido site e enviar a do-
cumentação necessária mencionada no pedido de habilitação, para que
estejam aptos a ofertarem lances em conformidade com as disposições
deste Edital. Se o arrematante estiver presente no Leilão, a documentação

acima deverá ser apresentada ao Leiloeiro até o encerramento do leilão,
não sendo obrigatório o seu envio prévio. FOTOS: As fotos e descrições
dos imóveis a serem apregoados são disponibilizadas no site www.sa-
toleiloes.com.br. As fotos e as informações divulgadas quanto a situação
física dos imóveis são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro
para demonstrar o estado dos imóveis. LANCES: Os lances poderão ser
ofertados através do site www.satoleiloes.com.br, ou de viva voz (pre-
sencial). O interessado poderá ofertar mais de um lance para o mesmo
imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. Os lances oferecidos
on-line serão apresentados em telão, no ato do pregão, juntamente com os
lances presenciais obtidos, não conferindo ao proponente de lances on-
line, quaisquer direitos nas seguintes hipóteses, sejam quais forem os mo-
tivos: quedas ou falhas no sistema, na conexão de internet, linha telefônica
ou outras ocorrências, tendo em vista que tais meios são apenas faci-
litadores de oferta, com os riscos inerentes à ocorrência de eventuais fa-
lhas ou impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, os quais são
assumidos exclusivamente pelo proponente interessado ao optar por esta
forma de participação, não sendo cabível qualquer reclamação ao Ven-
dedor ou ao Leiloeiro a esse respeito. O leilão será aberto no site www.sa-
toleiloes.com.br para recebimento dos lances pela internet, e o leilão pre-
sencial será realizado pelo Leiloeiro Oficial na data, local e horário in-
dicados acima. A "rodada final" do leilão será simultaneamente presencial
e online, sendo que todos os lances recebidos têm igualdade de condições.
Todos os lances captados na platéia durante o leilão presencial serão in-
seridos no Portal, possibilitando a todos a visualização destes lances, bem
como dos lances virtuais. Após o sistema iniciar o apregoamento do lote,
a qualquer momento o Leiloeiro anunciará aos presentes na platéia e na
internet a finalização do pregão através do termo "DOU-LHE UMA".
Com isto iniciar-se-á uma contagem regressiva de 30 segundos, e ao tér-
mino desta contagem e mediante ordem do Leiloeiro o sistema anunciará
o encerramento do leilão. Entretanto, se nesse ínterim for ofertado algum
lance o sistema voltará à contagem regressiva de 30 segundos (DOU-LHE
UMA). IMÓVEIS LOCADOS: Ao iniciar a apregoação, o Leiloeiro in-
formará aos presentes as locações existentes nos imóveis. No ato da ar-
rematação, o Leiloeiro solicitará a manifestação dos locatários ou de seus
representantes legais se os mesmos pretendem igualar o lance vencedor,
sendo que os locatários terão o direito de preferência na aquisição dos
lotes na forma da lei. Não havendo interesse dos locatários, o Leiloeiro
poderá declarar arrematados os lotes pelo lance vencedor, comprome-
tendo-se o Vendedor a ceder seus direitos de locador ao Arrematante e
este a respeitar os termos dos contratos de locação. Caso os contratos de
locação firmados com os locatários não estejam registrados no Cartório de
Registro de Imóveis, o Arrematante se comprometerá de forma expressa e
irrevogável a permitir que tal registro seja feito às expensas daqueles
locatários. FORMALIZAÇÃO: O Comitente Vendedor outorgará ao Ar-
rematante que optar pelo pagamento à vista a Escritura Pública de Compra
e Venda e na hipótese do imóvel arrematado ser foreiro, o Arrematante
terá prazo máximo de 10 (dez) dias para requerer a outorga da Escritura ao
Comitente Vendedor, comprometendo-se, ainda, a atender aos demais pra-
zos por ele fixados para cumprimento de todas as diligências necessárias à
transferência plena do domínio, incluindo a averbação da transferência
junto ao Enfiteuta e ao que optar pelo pagamento parcelado Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda. Também será outorgado Ins-
trumento Particular de Promessa de Compra e Venda aos Arrematantes de
imóveis com pendências no registro e/ou na formalização do título aqui-
sitivo. Para elaboração do título aquisitivo, o Arrematante deverá apre-
sentar os seguintes documentos em cópias autenticadas, quando pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e Certidão
de Casamento, se casado for, e, quando pessoa jurídica: CNPJ/MF e Es-
tatuto Social acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria ou Contrato
Social com as respectivas alterações. Em ambos os casos, correrão por
conta do Arrematante todas as despesas necessárias à transferência dos
imóveis, tais como: imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, al-
varás, certidões, emolumentos e despesas cartorárias, registros e aver-
bações de qualquer natureza. DISPOSIÇÕES GERAIS: Os imóveis serão
alienados em caráter "ad corpus" e no estado em que se encontram, de-
vendo o Arrematante se cientificar, previamente, de todas as circunstân-
cias e características que recaem sobre os imóveis. Caso o imóvel seja
objeto de ação judicial, não poderá o Arrematante alegar desconhecimento
do estado em que esta se encontra e assume, desde já, a responsabilidade
de, após a Arrematação, ingressar no pólo ativo ou passivo da demanda,
subrogando-se nos direitos detidos pelo Comitente Vendedor. Sendo de
inteira responsabilidade do Arrematante o acompanhamento das ações

judiciais em que o Comitente Vendedor não tenha sido citado até a data do
leilão, ou seja, que não tinha qualquer conhecimento da propositura da
demanda. O Arrematante não poderá responsabilizar o Comitente Ven-
dedor por eventuais diferenças de áreas, ocupações de terceiros, aver-
bações de benfeitorias e quaisquer outras circunstâncias que porventura
possam existir em relação aos lotes arrematados, sendo responsabilidade
do Arrematante a adoção das medidas para preenchimento dos requisitos
específicos necessários ao registro de imóveis. Havendo pendência no
registro e/ou na formalização do título aquisitivo, o Comitente Vendedor
fornecerá todos os documentos que estejam em seu poder, incluindo even-
tual ajuizamento de ação judicial visando efetivar o registro. Os lotes
serão vendidos a quem maior lance oferecer, reservando-se o Comitente
Vendedor ao direito de liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado.
O Leiloeiro estará apto a esclarecer ou complementar as informações
relativas aos imóveis. O Arrematante não poderá alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação dos imóveis ad-
quiridos. Tratando-se de imóveis ocupados pelo próprio Arrematante, é de
sua responsabilidade, ainda, a verificação de todos os débitos, despesas
e/ou tributos que incidam sobre o imóvel, pois o Comitente Vendedor não
se responsabiliza pelo seu adimplemento. No caso dos imóveis ocupados
por terceiros, locados ou desocupados, fica o Arrematante responsável por
quaisquer débitos, despesas e/ou tributos que incidam sobre os imóveis a
partir da arrematação. Ao concorrer na aquisição dos imóveis que com-
põem os lotes do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo
interessado de todas as condições estipuladas neste edital. A síntese das
informações referentes a locações, ocupações, ações judiciais e pendência
de registro e/ou formalização do título aquisitivo estará disponível no site
do Leiloeiro www.satoleiloes.com.br. Outras informações poderão ser ob-
tidas através do telefone (11)4223-4343. As demais condições obedecerão
ao disposto no Decreto Federal 21.981 de 19.10.1932, com as alterações
introduzidas pelo Decreto Lei 22.427 de 01.02.1933, que regula a pro-
fissão de Leiloeiro Oficial.

Salvador, 22 de fevereiro de 2016.
NATALÍCIO PEGORINIBANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTODO EXTREMO SULEXTRATO DE CONTRATO

O PRESIDENTE DO BANCO REGIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DO EXTREMO-SUL (BRDE)

Chamada Pública; Contratada; Projeto; Nº do Contrato; Va-
lor; Data do Contrato - PRODAV 03/2014; Tu I Tam Produções
Culturais Ltda; Aqui e lá; DG-00.709; R$ 987.760,00;
18/02/2016/PRODAV 05/2014; Klaxon Cultura Audiovisual Ltda;
Pop Latino; DG-00.677; R$ 70.000,00; 18/01/2016/ PRODAV
05/2014; Blue Filmes e Produções Ltda; Fora de Rota; DG-00.679;
R$ 100.000,00; 18/01/2016/PRODAV 01/2013; Primeiro Corte Pro-
duções Ltda; Caixa Preta; DG-00.723; R$ 455.310,88;
23/02/2016/PRODAV 05/2014; Paladina Produções Artísticas Ltda;
Paraíso Tropical; DG-00.655; R$70.000,00; 12/01/2016.RETIFICAÇÕES

No Diário Oficial da União nº 35, de 23 de fevereiro de
2016, Seção 3, página 120, no Extrato do Contrato referente ao
projeto Sementes da Educação, onde se lê: "...DG 00.693...", leia-se:
"...DG-00.689...".

No Diário Oficial da União nº 239, de 15 de dezembro de
2015, Seção 3, página 181, no Extrato do Contrato referente ao
projeto Mino e Nina, acrescenta-se: "...DG-00.511...".

(*) N.da Coejo: Publicado nesta data por ter sido omitido no DOU de 26-2-2016, Seção 3.


