
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 

 
 

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sociedade cooperativa sediada na 
cidade de Bebedouro/SP, à Rua Prudente de Moraes, 534, Centro, CEP: 14.700-120 inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº 54.037.916/0001-45, TORNA PÚBLICO que se encontra aberta 
concorrência pública do tipo MELHOR PREÇO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, para 
venda de imóveis, abaixo descritos: 
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - 01 Imóvel 

 
ITEM 01 – URBANO – Um prédio comercial, situado na Rua XV de novembro, nº 1324, 
Vila Andrade, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, com área total de 3.070,75 m², 
contendo 67,20 metros de frente e 50,80 metros de frente e fundos, com 1.756,08 m² de 
área construída, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por 
incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O referido imóvel 
possui fácil acesso e encontra-se em uma das principais avenidas da cidade, fazendo 
esquina com a Rua Coronel Rosa, onde também é possível acessar o imóvel. O imóvel está 
OCUPADO, mediante contrato de locação vigente por tempo indeterminado, no entanto, 
em caso de alienação a Locatória tem o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do 
imóvel mediante notificação, após a manifestação de renúncia e/ou decurso de prazo de 
exercício do direito de preferência. Objeto da matrícula nº 446, registrado perante Cartório 
de Registro de Imóveis de SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP. 
 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
CAPETINGA - 01 Imóvel 

 
ITEM 02 – RURAL – Propriedade Rural, denominada “FAZENDA SANTA TERESINHA”, 
localizada no município de Capetinga/MG, no KM 10 da Rodovia MG-050, Estrada Capetinga 
a Peixoto. A propriedade possui área de 36,00 hectares, pertencente à COOPERATIVA DE 
CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – 
SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está OCUPADO, mediante contrato de arrendamento 
vigente por tempo indeterminado, no entanto, em caso de alienação o arrendatário tem o 
prazo de 90 (noventa) dias para desocupação do imóvel mediante notificação, após a 
manifestação de renúncia e/ou decurso de prazo de exercício do direito de preferência. O 
bem imóvel é objeto da matrícula sob nº 21.751, registrada perante o Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de CAPETINGA/MG. 
 
CONQUISTA - 08 Imóveis 

 
ITEM 03 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Frederico Valente, sem 
número, Lote 05, Quadra 12, da antiga Vila Brasília, da cidade de Conquista/MG, com área 
total de 400 m², contendo 10,00 metros de frente, 40 metros da frente aos fundos de 
ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 3.521, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 
 



 

ITEM 04 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Joaquim Pereira Cruz, 
esquina com a Rua 02, Lote 01, Quadra R, do loteamento Residencial Boa Vista, na cidade 
de Conquista/MG, com área total de 200 m², contendo 10,00 metros de frente, 20 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 4.414, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 
 
ITEM 05 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Joaquim Pereira Cruz, 
Lote 02, Quadra R, do loteamento Residencial Boa Vista, na cidade de Conquista/MG, com 
área total de 200 m², contendo 10,00 metros de frente, 20 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 4.415, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 
 
ITEM 06 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Joaquim Pereira Cruz, 
Lote 03, Quadra R, do loteamento Residencial Boa Vista, na cidade de Conquista/MG, com 
área total de 200 m², contendo 10,00 metros de frente, 20 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 4.416, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 
 
ITEM 07 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Joaquim Pereira Cruz, 
Lote 04, Quadra R, do loteamento Residencial Boa Vista, na cidade de Conquista/MG, com 
área total de 200 m², contendo 10,00 metros de frente, 20 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 4.417, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 
 
ITEM 08 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Joaquim Pereira Cruz, 
Lote 05, Quadra R, do loteamento Residencial Boa Vista, na cidade de Conquista/MG, com 
área total de 200 m², contendo 10,00 metros de frente, 20 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 4.418, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 
 
ITEM 09 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Joaquim Pereira Cruz, 
Lote 06, Quadra R, do loteamento Residencial Boa Vista, na cidade de Conquista/MG, com 
área total de 200 m², contendo 10,00 metros de frente, 20 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 4.419, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 
 
ITEM 10 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Joaquim Pereira Cruz, 
Lote 07, Quadra R, do loteamento Residencial Boa Vista, na cidade de Conquista/MG, com 
área total de 200 m², contendo 10,00 metros de frente, 20 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados, e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 4.420, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de CONQUISTA/MG. 



 

 
PASSOS - 29 imóveis 

 
ITEM 11 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Hortênsias, nº 667, 
Lote 09, Quadra 03, Jardim Cometa, na cidade de Passos/MG, com área total de 313,75 
m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os 
lados e 13,10 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, 
sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O 
imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula sob nº 18.978, registrada perante o 
Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 12 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 16, 
Quadra C, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, e situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.220, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 13 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 17, 
Quadra C, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, e situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.221, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 14 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 18, 
Quadra C, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 246,00m², contendo 12,28 metros em curva, de frente para Rua 02, 21,00 metros 
do lado direito confrontando com a Rua 04, 25,00 metros do lado esquerdo e 10,00 metros 
aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por 
incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está 
DESOCUPADO, e situado em uma região que contém condomínios fechados de alto padrão. 
Objeto da matrícula sob nº 79.222, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis 
de PASSOS/MG. 
 
ITEM 15 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 03, S/Nº, Lote 29, 
Quadra C, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.233, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 16 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 03, S/Nº, Lote 30, 
Quadra C, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, situado em uma região que contém 



 

condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.234, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 17 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 06, 
Quadra D, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.387, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 18 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 07, 
Quadra D, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.388, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 19 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 14, 
Quadra D, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.395, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 20 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 15, 
Quadra D, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.396, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 21 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua 02, S/Nº, Lote 16, 
Quadra D, do loteamento Residencial Parque Alvorada, na cidade de Passos/MG, com área 
total de 250,00 m², contendo 10,00 metros de frente, 25,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados e 10,00 metros aos fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, situado em uma região que contém 
condomínios fechados de alto padrão. Objeto da matrícula sob nº 79.397, registrada 
perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 22 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Dos Bororos, S/Nº, 
Lote 04, Quadra 25, do loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de 
Passos/MG, com área total de 300,00 m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados e 12,00 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 80.978, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 



 

 
ITEM 23 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Dos Tupiniquins, S/Nº, 
Lote 05, Quadra 25, do loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de 
Passos/MG, com área total de 300,00 m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados e 12,00 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 80.979, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 24 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Dos Bororos, S/Nº, 
Lote 06, Quadra 25, do loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de 
Passos/MG, com área total de 300,00 m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados e 12,00 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 80.980, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 25 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Dos Tupiniquins, S/Nº, 
Lote 07, Quadra 25, do loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de 
Passos/MG, com área total de 300,00 m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados e 12,00 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 80.981, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 26 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Dos Bororos, S/Nº, 
Lote 08, Quadra 25, do loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de 
Passos/MG, com área total de 300,00 m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados e 12,00 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 80.982, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 27 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Dos Tupiniquins, S/Nº, 
Lote 09, Quadra 25, do loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de 
Passos/MG, com área total de 300,00 m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados e 12,00 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 80.983, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 28 – URBANO – Terreno urbano residencial, localizado à Rua Dos Bororos, S/Nº, 
Lote 10, Quadra 25, do loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de 
Passos/MG, com área total de 300,00 m², contendo 12,00 metros de frente, 25,00 metros 
da frente aos fundos de ambos os lados e 12,00 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO. Objeto da matrícula 
sob nº 80.984, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 29 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua I, Chácara n° 02 da Quadra 01, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, com área total de 1.792,27 m², sendo 775,62 de área comum e 1.016,65 
m² de área útil, contendo 24,10 metros de frente, 25,56 metros da frente aos fundos do 
lado direito, 36,44 metros do lado esquerdo e 47,46 metros aos fundos, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 



 

DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, localizado em 
condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização Específica para 
Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.456, registrada perante o Cartório de Registro de 
Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 30 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua I, Chácara n° 04 da Quadra 01, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 1.806,13 m², sendo 781,62 m² de área comum e 
1.024,51 m² de área útil, contendo 41,53 metros de frente, 28,21 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 21,12 metros do lado esquerdo e 42,13 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.458, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 31 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua I, Chácara n° 06 da Quadra 01, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 1.851,66 m², sendo 801,32 m² de área comum e 
1.050,34 m² de área útil, contendo 29,00 metros de frente, 38,67 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 33,47 metros do lado esquerdo e 26,46 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.459, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 32 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua I, Chácara n° 11 da Quadra 01, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 1.965,14 m², sendo 580,43 m² de área comum e 
1.114,71 m² de área útil, contendo 20,00 metros de frente, 54,45 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 54,02 metros do lado esquerdo e 20,29 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.462, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 

ITEM 33 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua I, Chácara n° 06 da Quadra 02, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 2.063,15 m², sendo 893,00 m² de área comum e 
1.170,51 m² de área útil, contendo 22,50 metros de frente, 49,32 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 54,73 metros do lado esquerdo e 23,14 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.475, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 34 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua I, Chácara n° 07 da Quadra 02, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 1.828,52 m², sendo 791,31 m² de área comum e 
1.037,21 m² de área útil, contendo 22,50 metros de frente, 44,28 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 49,32 metros do lado esquerdo e 20,67 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 



 

COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.476, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 35 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua V, Chácara n° 01 da Quadra 03, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 1.827,55 m², sendo 790,89 m² de área comum e 
1.036,66 m² de área útil, contendo 20,47 metros de frente, 39,76 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 40,56 metros do lado esquerdo e 35,39 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.480, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 36 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua V, Chácara n° 05 da Quadra 03, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 2.074,23 m², sendo 897,64 m² de área comum e 
1.176,59 m² de área útil, contendo 20,00 metros de frente, 56,70 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 60,44 metros do lado esquerdo e 20,32 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.484, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 37 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua V, Chácara n° 10 da Quadra 03, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 2.238,71 m², sendo 968,82 m² de área comum e 
1.269,89 m² de área útil, contendo 20,00 metros de frente, 64,58 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 62,41 metros do lado esquerdo e 20,12 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.489, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 38 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua V, Chácara n° 14 da Quadra 03, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 2.165,87 m², sendo 937,30 m² de área comum e 
1.228,57 m² de área útil, contendo 20,00 metros de frente, 61,25 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 61,61 metros do lado esquerdo e 20,00 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.493, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
ITEM 39 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua V, Chácara n° 15 da Quadra 03, 
do Condomínio Bonsucesso, com acesso Estrada Julieira, Km 01 segue à direita por 900 
m, Passos-MG, possuindo área total de 2.178,84 m², sendo 942,91 m² de área comum e 
1.235,93 m² de área útil, contendo 20,00 metros de frente, 61,61 metros da frente aos 
fundos do lado direito, 62,32 metros do lado esquerdo e 20,00 metros aos fundos, 
pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de 



 

COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, 
localizado em condomínio fechado com portaria. Está localizado em Zona de Urbanização 
Específica para Chácara. Objeto da matrícula sob nº 60.494, registrada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis de PASSOS/MG. 
 
 
SANTA VITÓRIA - 08 imóveis 

 
ITEM 40 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua Sebastião Ribeiro Franco, S/Nº, 
Lote 03, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 225 m², contendo 
07,50 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 07,50 
metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por 
incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O Imóvel está 
DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.487, registrado perante 
Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG. 
 
ITEM 41 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua Sebastião Ribeiro Franco, S/Nº, 
Lote 04, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 225 m², contendo 
07,50 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 07,50 
metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por 
incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O Imóvel está 
DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.488, registrado perante 
Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG. 
 
ITEM 42 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Rua Sebastião Ribeiro Franco, S/Nº, 
Lote 05, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 225 m², contendo 
07,50 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 07,50 
metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por 
incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O Imóvel está 
DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.489, registrado perante 
Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG. 
 
ITEM 43 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Avenida Clarindo Pereira de Freitas, 
S/Nº, Lote 15, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 240 m², 
contendo 8,00 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 
8,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, 
sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O 
Imóvel está DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.495, 
registrado perante Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG.  
 
ITEM 44 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Avenida Clarindo Pereira de Freitas, 
S/Nº, Lote 16, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 240 m², 
contendo 8,00 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 
8,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, 
sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O 
Imóvel está DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.496, 
registrado perante Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG. 
 
ITEM 45 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Avenida Clarindo Pereira de Freitas, 
S/Nº, Lote 17, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 210 m², 
contendo 7,00 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 
7,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, 
sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O 
Imóvel está DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.497, 
registrado perante Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG. 



 

 
ITEM 46 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Avenida Clarindo Pereira de Freitas, 
S/Nº, Lote 21, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 210 m², 
contendo 7,00 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 
7,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, 
sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O 
Imóvel está DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.503, 
registrado perante Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG. 
 
ITEM 47 – URBANO – Terreno urbano, localizado na Avenida Clarindo Pereira de Freitas, 
S/Nº, Lote 21-A, Quadra 180, na cidade de Santa Vitória/MG, com área total de 210 m², 
contendo 7,00 metros de frente, 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, e 
7,00 metros de fundos, pertencente à COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, 
sucessora por incorporação de COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O 
Imóvel está DESOCUPADO e não possui benfeitorias. Objeto da matrícula nº 20.504, 
registrado perante Cartório de Registro de Imóveis de SANTA VITÓRIA/MG. 
 
 
SACRAMENTO - 01 imóvel 

 
ITEM 48 – RURAL – Propriedade Rural, denominada “FAZENDA SANTA MARIA II”, 
localizada no município de Sacramento/MG, no sentido da Estrada do Sacramento à Tapira 
no km30, lado direito ds Rodovia Francisco Rodrigues Duarte, no sentindo de Sacramento 
Araxá. A propriedade possui área de 43,30 hectares ou 17,89 alqueires, pertencente à 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, sucessora por incorporação de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO – SICOOB CREDICOONAI. O imóvel está DESOCUPADO, localizado a 28,7 Km 
do Centro da cidade e não possui benfeitorias relevantes. O bem imóvel é objeto da 
matrícula sob nº 17.780, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de SACRAMENTO/MG. 
 
 

Os envelopes fechados, contendo as propostas, deverão ser entregues na sede 
social desta Cooperativa, em Bebedouro/SP, localizada à Rua Prudente de Moraes, nº 534, 

Centro, CEP: 14.700-120, em dias úteis no horário comercial, impreterivelmente até às 
13h30 (treze horas e trinta minutos) do dia 06 de maio de 2021 e serão abertos às 
15h30 (quinze horas e trinta minutos) do mesmo dia. 

Também serão aceitas as propostas enviadas por correio, desde que as 
correspondências sejam remetidas via Carta Registrada ou Sedex ao mesmo endereço e 
que sejam efetivamente entregues ao destinatário impreterivelmente até o dia 05 de 
maio de 2021. Propostas recepcionadas após esta data serão automaticamente 
desconsideradas. O envelope deverá ser entregue fechado até o dia e horário mencionado, 
contendo na parte externa apenas a informação:  

SICOOB CREDICITRUS 
Setor Gestão de Bens 
Proposta do Edital de Concorrência nº 02/2021 

 
As propostas deverão ser apresentadas para pagamento à vista. Propostas para 

pagamento parcelado, ficam sujeitas a encargos financeiros às taxas de mercado. 
 

As propostas deverão conter: a) o imóvel a que se refere; b) o valor proposto; c) a 
forma de pagamento; d) telefone do proponente; e) endereço do proponente; f) e-mail de 
contato do proponente; g) Nome, CPF, RG e assinatura com firma reconhecida. 



 

 
A Cooperativa se reserva no direito de recusar propostas apresentadas 

cujos valores não correspondam ao mínimo de mercado. 
 
A Cooperativa, também se reserva no direito de não acolher a proposta de 

maior valor, caso exista outra, que embora de valor inferior, possua oferta de 
condições de pagamento mais vantajosas, ficando a critério desta Cooperativa de 
Crédito, escolher a proposta que lhe for mais benéfica. 

 
Em caso de aceitação da proposta por parte desta Cooperativa, a mesma 

terá validade de 30 (trinta) dias após a comunicação da aceitação da proposta ao 
proponente, período este no qual as partes deverão formalizar a contratação. 
 
  Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, sendo responsabilidade 
do interessado realizar a prévia vistoria antes de apresentar proposta. A descrição acima 
é meramente enunciativa, prevalecendo a situação física dos bens. Nos reservamos a 
possíveis erros de digitação. 
 

Contatos para maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à matriz em 
Bebedouro/SP, localizada à Rua Prudente de Moraes, 534, Centro, CEP: 14.700-120 ou 
pelos telefones - (17) 99122-6879 e (17) 99147-6614. 
 

Este edital estará disposto no site https://sicoobcredicitrus.com.br/vendas/  
 
 

Bebedouro/SP, 31 de março de 2021. 
 
 
 

 
Walmir Fernandes Segatto Marcelo Antônio Soares 
Diretor-Presidente Executivo Diretor de Operações 

 


