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      ATA DE LEILÃO PÚBLICO DE IMÓVEIS DO SICOOB EMPRESARIAL 
 

No 1º (primeiro) dia do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um) foi assinado edital pela 

Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, 

instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de primeiro grau, AF BACEN nº 

0301195833, de 04/07/2003, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.856.736.0001-80, com sede na cidade de 

Brasília/DF, SIA - Trecho 03, Lote 225, Edifício Fibra, Térreo, representada por Cláudio da Costa 

Vargas, diretor presidente, CPF n° 002.286.051-72 e Fabrício Alencar de Andrade, diretor 

administrativo e financeiro, CPF n° 854.357.671-72, autorizando esta leiloeira, Moacira Tegoni 

Goedert, regularmente matriculada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob 

nº 63/2013, a realizar LEILÃO PÚBLICO, exclusivamente pela internet, para alienação de imóveis 

recebidos em garantia, em contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, pela maior oferta, no 

estado de ocupação e conservação em que se encontram, regendo-se a licitação pelas disposições legais 

vigentes, em especial pela Lei 9.514/97, pelo Decreto 21.981/32 e condições estabelecidas naquele 

edital e seus anexos, publicado em 10/11/2021 no site da leiloeira 

[https://www.moacira.lel.br/externo/leilao/506/leilao-extrajudicial-sicoob-empresarial], na aba 

“Edital e Informações”. (1) Data e horário (horário de Brasília):  1º Pregão: 22/11/2021, às 10h00min, 

para lances para pagamento à vista, que para o item 1 não poderão ser inferiores ao valor da base de 

cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação 

da propriedade em nome do credor fiduciário (Lei 9.514/97, art. 24, p. único), e para os itens 2 e 3 não 

poderão ser inferiores ao valor da avaliação (Lei 9.514/97, art. 25, §1º); 2º Pregão: 24/11/2021, para 

lances não inferiores ao valor atualizado da dívida, para pagamento à vista (Lei 9.514/97, art. 27, §2º). 

(2) Descrição dos bens:  

Item 1 - Unidade “H” do Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros, Lote nº 06, Conjunto 

04, Quadra 04, SMPW/Sul, desta capital, com área privativa de 1.875,00m² e área de uso comum de 

625,00m², área total de 2.500,00m² e a respectiva fração ideal de 0,125 do terreno e das coisas de 

uso comum, medindo 50,00m pelos lados nordeste e sudoeste; e 37,50m pelos lados noroeste e 

sudeste, formando uma figura regular e limitando-se a nordeste com área de uso comum do 

condomínio, a sudoeste com logradouro público, a sudeste com o lote nº 05 do mesmo conjunto e 

quadra, e a noroeste com a unidade “G”. Matrícula nº 15.311 no 4º Ofício do Registro de Imóveis 

do Distrito Federal. Inscrição nº 47275553 no Cadastro Imobiliário do Governo do Distrito Federal. 

Lance mínimo no 1º pregão: R$ 1.688.880,00; no 2º pregão: R$ 1.640.903,39. 

Item 2 - Lote 02, QNA 09, em Taguatinga/DF, medindo 435m², sendo 30m pelas laterais e 14,5m 

de frente e fundo, limitando-se com o lote 04 e via pública. Matrícula nº 123.756 no 3º Ofício do 

Registro de Imóveis do Distrito Federal. Inscrição nº 20002203 no Cadastro Imobiliário do 

Governo do Distrito Federal. Lance mínimo no 1º pregão: R$ 1.849.126,50; no 2º pregão: 

R$ 1.613.065,96. 

Item 3 - Lote 10, Conjunto C, Setor de Indústrias Gráficas de Taguatinga/DF, com área de 

300m², sendo 15mpela frente e fundos e 20m pelas laterais, limitando-se pela frente com via pública, 

pelos fundos com o lote 09 do conjunto B, pela lateral direita com o lote 08, e pela lateral esquerda 

com o lote 12. Matrícula nº 129.251 do 3º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. 

Inscrição nº 50427741 no Cadastro Imobiliário do Governo do Distrito Federal. Lance mínimo no 

1º pregão: R$ 735.804,69; no 2º pregão: R$ 641.871,45. 

(3) Publicações: o extrato do edital (aviso de venda) foi publicado no Jornal Correio Braziliense nos 

dias 08, 09 e 10 de novembro de 2021. (4) 1º pregão: aberto para lances desde o dia 10/11/2021, como 
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não foi registrado nenhum lance eletrônico até o prazo estipulado, foi encerrado o primeiro pregão, 

sem licitantes, às 10h10min do dia 22/11/2021. Na sequência, o sistema foi ajustado e novamente 

“aberto para lances” para o 2º pregão, agora com o lance mínimo fixado no valor da dívida, em 

conformidade com a Lei 9.514/97, art. 27, §2º. (5) às 17h03m do dia 23/11/2021 o comitente 

determinou o cancelamento do leilão do item 1. (6)  2º pregão: Como não foi registrado nenhum 

lance eletrônico até o prazo estipulado, foi encerrado o segundo pregão dos itens 2 e 3, sem 

licitantes, às 10h10min do dia 24/11/2021. (6) Proposta de arrematação: Não houve propostas para 

arrematação. Cumpridas as formalidades legais, nos termos do supracitado edital, homologo o 

resultado negativo do primeiro leilão (itens 1, 2 e 3) e do segundo leilão (itens 2 e 3); não se 

registrando qualquer outro fato que justificasse menção especial, lavrou-se em 24 de novembro de 

2021 a presente ata, revestida de fé pública nos termos do art. 19, in fine, do Decreto-Lei nº 21.981/32, 

com a redação dada pela Lei nº 13.138/2015. 

  

 

 

MOACIRA TEGONI GOEDERT 

Leiloeira Pública Oficial 

 

Documento assinado eletronicamente com certificado digital ICP-Brasil por MOACIRA TEGONI GOEDERT, 

Leiloeira Pública Oficial, CPF: 577.982.739-72, em atenção ao art. 38 da Lei 11.977/2009 e arts. 4º, III e 5º, IV, da 

Lei 14.063/2020.  

A autenticidade do documento pode ser conferida no link abaixo, na aba EDITAL E INFORMAÇÕES: 

https://www.moacira.lel.br/externo/leilao/506/leilao-extrajudicial-sicoob-empresarial  
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