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Aos trinta dias do mês de setembro de 2020, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: UMA GLEBA DE TERRAS, situada nas FAZENDAS OUVIRDOR DOS RODRIGUES e 
SANTO ANTÔNIO DO OUVIDOR, lugar denominado “Serrinha”, neste município, com área de 
42.48.32 hectares, sendo: 18.77.51 hectares de cultura de 2ª classe, 9.68.00 hectares de campo 
e 14.02.81 hectares de campo de 2ª classe, confrontando com Delcides Elias da Silva; Ferrovia 
Centro Atlântica; João Fernandes Martins; e , com Ozair Fernandes Martins. Havido por compra 
feita a Antônio José Pereira e sua esposa; e, em divisão judicial. Cadastrado na Receita Federal 
sob o n° 1.935.221-2 e no INCRA sob o n° 935034.004103-1 – Área total: 42,4 ha. – Módulo: 
40,0 ha. – N° de módulos: 1,10 – FMP: 3,0 ha.    VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 13.950.000,00. O 
imóvel avaliado está localizado em região com índice pluviométrico de 1.449,500 milímetros. 
Para mais informações clique aqui. As terras do imóvel avaliado possuem topografia suave 
ondulado, com área de 77% ocupada por pastagem e 23% para exploração florestal(eucalipto 
para lenha). Para mais informações clique aqui. Informações sobre clima da região clique aqui. 
Confira mais informações sobre memorial descritivo, certificado de cadastro de imóvel rural e 
microzoneamento aqui. ENDEREÇO: Fazenda Ouvidor dos Rodrigues e Santo Antônio do 
Ouvidor - Avenida Presidente Médici ao lado da Heringer Fertilizantes, s/n - Rural -
Catalão/GOPara mais informações sobre ocupação e localização clique aqui. Confira a 
localização aproximada aqui. Obs. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontram, sem garantia. Fotos meramente ilustrativas. Realize a visitação ao lote. Para 
agendar entre em contato pelos telefones: (11) 3047-9800 ou (11) 98206.8417..
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