JEC SANTIAGO/RS - (LUIZ FERNANDO)
1º Leilão: 20/03/2020 - 10:30
2º Leilão: 27/03/2020 - 10:30
Leiloeiro: Luiz Fernando Moraes da Cruz
Local: Av. Batista Bonotto Sobrinho nº157, Santiago-RS.
Observações:

LOTE: 001

Processo: 9002798-88.2018.8.21.0064

um veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa INW9838, cor azul, ano/modelo 2007, RENAVAN 922832218, em mau
estado de conservação, com a pintura em mal estado, alguns amassados ao longo de toda sua lataria e interior
da caçamba em péssimo estado, avaliado em R$10.568,00 (dez mil quinhentos e sessenta e oito reais).
AVALIAÇÃO: R$10.568,00 | LANCE MÍNIMO: R$5.284,00
LOTE: 002

Processo: 9001438-21.2018.8.21.0064

uma motocicleta Honda CBX 200 Strada, placas IJK5336, vermelha, ano/modelo 2000, RENAVAM
00733983103, em regular estado de conservação, funcionando. Avaliado em R$3.200,00 (três mil e duzentos
reais). AVALIAÇÃO: R$3.200,00 | LANCE MÍNIMO: R$1.600,00
LOTE: 003

Processo: 9000412-22.2017.8.21.0064 - JEC

Um compressor de ar, capacidade 13pés, 250 litros, marca Schulz, em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais). AVALIAÇÃO: R$6.000,00 | LANCE MÍNIMO:
R$3.000,00
LOTE: 004

Processo: 9002189-08.2018.8.21.0064

um veículo Fiat/Uno Vivace, placas ISU8163, RENAVAM 452907985, chassi nº9BD195102C0313887,
fabricação/modelo 2012, pneus péssimo estado, porta do carona na abre por dentro, porta do motorista com
a fechadura estragada, banco do motorista quebrado, botão do pisca alerta quebrado, direção bastante
desgastada, avaliado em R$17.000,00 (dezessete mil reais). AVALIAÇÃO: R$17.000,00 | LANCE MÍNIMO:
R$8.500,00
LOTE: 005

Processo: 9001446-95.2018.8.21.0064

o lote nº4, da quadra 14, situado nesta cidade na rua Francisco Brandão, lado ímpar, esquina com a rua
Cassilda Genro, lado impar, no quarteirão formado pelas ruas Francisco Brandão Cassilda Genro, Brasil Silva e
20 de Setembro, medindo de frente, para a rua Francisco Brandão, 9,40m pelo lado direito, com terrenos que
foram de propriedade de Ana Pereira Lopes, mede 26,85m; pelo lado esquerdo, com a rua Cassilda Genro,
mede 28,50m e pelos fundos, com os lotes nºs 05 e 06, mede 18,95m com a área total de 380,60m²,
matricula nº20.179 do CRI de Santiago/RS. Sobre o terreno foi construído um pavilhão de alvenaria com pé
direito alto, com a área de 182m². Avaliado em R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). Ônus:
Cfe R.5/20.179 Penhora para Município de Santiago. Cfe Av.7/20.179 Penhora para autor. AVALIAÇÃO:
R$245.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$122.500,00
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