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ADITAMENTO AO EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO, autorizado pelo 
CONDOMÍNIO GREEN LIFE RESIDENCE (CNPJ. nº 20.785.779/0001-05), através de 
seu síndico e representante legal, Silvio Maia Freitas (CPF. 281.003.607-15), eleito em 
Assembleia Geral realizada em 23/03/2014 (c/Ata registrada em 12/06/2014, sob o nº 
65149, Livro B-463 no Registro de Títulos e Documentos-Cartório do 1º Ofício de 
Teresópolis/RJ.), do “Direito e Ação” a fração ideal de 2,340% do terreno, vinculada a 
futura unidade designada pela Cobertura 04, com 1 (uma) vaga de garagem solta, que 
será utilizada indistintamente, sem local fixo nos locais a isso determinado, do 
CONDOMÍNIO GREEN LIFE RESIDENCE, em construção, na Rua João Batista Vaz nº 
141 – Santa Cecília – Teresópolis/RJ., adquirido por  MARTA CRISTINA ALVARENGA 
(CPF. 886.963.327-68) – publicado nas edições de:  21/07/2018, 24/07/2018, e 
28/07/2018, para constar Onde se lê: Rua João Batista Vaz nº 141 – Santa Cecília – 
Teresópolis/RJ., Leia-se: Rua João Batista Vaz nº 141 – Bairro de Fátima – 
Teresópolis/RJ. – Onde se lê: por preço não inferior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei 
nº 4.591/64, no valor de R$ 327.079,12 (trezentos e vinte e sete mil, setenta e nove reais 
e doze centavos), Leia-se: por preço não inferior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 
4.591/64, no valor de R$ 395.148,04 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e 
oito reais e quatro centavos) – Total em Ufir: 119.963,5812. – E  para constar que além 
dos pagamentos constantes do referido edital, o arrematante deverá assumir as parcelas 
de construção que serão devidas até conclusão das obras, assim como todas as cotas 
porventura aprovadas (construção sob o regime da administração)”. Ratificando o teor 
restante do edital. –  (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público. 
 
 
 
 


