JUSTIÇA CÍVEL DE FAXINAL DO SOTURNO/RS - (LUIZ
FERNANDO)
1º Leilão: 15/05/2019 - 10:15
2º Leilão: 23/05/2019 - 10:15
Leiloeiro: Luiz Fernando Moraes da Cruz
Local: Rua 30 de Novembro, 837, 1º andar, Faxinal do Soturno.
Observações: Fica autorizado o sr. Leiloeiro proceder 2º leilão no mesmo dia designado para a 1ª praça. *Respeitando intervalo
mínimo de tempo e certiAcada a inexistência de licitantes por ocasião da primeira chamada.

LOTE: 001

Processo: 096/1.08.0001471-0

50% de uma fração de terras cultivadas montanhosas edi cadas com uma casa de material, medindo 9m de frente por 17m de
frente a fundos; um galpão de madeira, medindo 10m de frente por 12m de frente a fundos e outro galpão de madeira, medindo 8m
de frente por 12m de frente a fundos, todos edi cados no ano de 1964, sita no lugar denominado Trombudo, município de Dona
Francisca, contendo a área super cial de 373.000m², confrontando-se: ao Oeste com terras de Honorato Vendrúscolo; ao Leste,
com terras de Albino Basso e Olimpio Cavalheiro; ao Norte com terras de Carlos Severo, Olimpio Cavalheiro e terras devolutas; e, ao
Sul com terras de Bom lho Somavilla. Matriculado no CRI de Faxinal do Soturno, sob nº4.136, cadastrada no INCRA sob o nº857
41.005.274, área total de 37,3 h a, módulo 38,6; nº módulos 0,94; fração mima de parcelamento 15,0. Avaliado em R$127.708,50
(cento e vinte e sete mil setecentos e oito reais com cinquenta centavos). Ônus: Cfe R.2/4.136 Penhora para autor. Avaliação:
R$127.708,50 | Lance Mínimo: R$63.854,25
LOTE: 002

Processo: 096/1.18.0000772-0

uma motocicleta marca/modelo Honda/CG 125 Titan, ano/modelo 1996, placa IER6255, RENAVAM 652041612, em bom estado de
conservação, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais). SUSPENSO Avaliação: R$2.000,00 | Lance Mínimo: R$1.000,00
LOTE: 003

Processo: 096/1.15.0000587-0

um veículo VW/gol 1.0, placa IMQ0723, cor prata, ano/modelo 2005, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais). Avaliação:
R$10.000,00 | Lance Mínimo: R$5.000,00

