JUSTIÇA CÍVEL DE RESTINGA SECA/RS - (LUIZ FERNANDO)
1º Leilão: 02/03/2020 - 13:45
2º Leilão: 10/03/2020 - 13:45
Leiloeiro: Luiz Fernando Moraes da Cruz
Local: Foro de Restinga Seca – Rua Edmundo Bischoff, n°317.
Observações:

LOTE: 001

Processo: 147/1.03.0000073-0

58 balcões para pia, marca MT, 1,10m, novos fabricados em matéria prima FF, avaliados em R$6.380,00 (seis
mil trezentos e oitenta reais). AVALIAÇÃO: R$6.380,00 | LANCE MÍNIMO: R$3.190,00
LOTE: 002

Processo: 147/1.03.0000813-7

27 roupeiros marca MT, novos com três portas e três gavetas, medindo 92x40x1,80, cores diversas, matéria
prima FF, avaliados em R$6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais). AVALIAÇÃO: R$6.480,00 | LANCE
MÍNIMO: R$3.240,00
LOTE: 003

Processo: 147/1.03.0000074-8

96 armários, com seis portas e três gavetas, marca MT, 1,10m, matéria prima FF, avaliados em R$22.080,00
(vinte e dois mil e oitenta reais). AVALIAÇÃO: R$22.080,00 | LANCE MÍNIMO: R$11.040,00
LOTE: 004

Processo: 147/1.03.0000075-6

80 balcões para pia, padrão mogno, marca MT, novos medindo 1,10m, confeccionado com chapa de
aglomerado tipo FF, avaliado em R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). AVALIAÇÃO: R$8.800,00 | LANCE
MÍNIMO: R$4.400,00
LOTE: 005

Processo: 147/1.04.0000162-2

30 balcões para pia, novos, marca MT, medindo 1,10mX0,50, confeccionados em material FF, avaliado em
R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). AVALIAÇÃO: R$4.200,00 | LANCE MÍNIMO: R$2.100,00
LOTE: 006

Processo: 147/1.06.0000008-5

30 balcões para pia, marca MT, 1,20m, matéria prima FF, avaliado em R$5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte
reais). 25 roupeiros, com três portas marca MT, matéria prima FF, avaliado em R$7.000,00 (sete mil reais).
AVALIAÇÃO: R$12.220,00 | LANCE MÍNIMO: R$6.110,00
LOTE: 007

Processo: 147/1.09.0000448-5

Um caminhão marca Ford/11000, cor azul, ano/modelo 1981, placa IEI 9508, chassi LA7QZR14526, RENAVAM
581199278, sem motor, estado precário de conservação, com bastante avarias na lataria e carroceria, avaliado
em R$15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais). AVALIAÇÃO: R$15.400,00 | LANCE MÍNIMO: R$7.700,00
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LOTE: 008

Processo: 147/1.14.0000197-3

um automóvel Chevrolet/Astra GLS, ano/modelo 1995, placas CSS 1003, cor vermelho, o bem encontra com a
pintura em péssimas condições, lataria com marca de batida no paralama esquerdo, para-choque dianteiro
batido, pneus em péssimo estado, motor com excesso de vazamento, assentos em mau estado, uma chave
de luz (interruptor) instalada dentro do veículo para a ventoinha, sem equipamentos obrigatórios de
segurança, veiculo em funcionamento, avaliado em R$9.000,00 (nove mil reais). *Um caminhão Ford F600,
ano/modelo 1974, cor laranja, placas IEM 6328, faltando bomba de óleo, mancais e parafusos do motor
Perkins, motor com defeito na parte de baixo, virabrequim e mancais, não funcionando, pneus traseiros ruins,
pneus dianteiros bons, carroceria em péssimo estado avaliado em R$28.000,00 (vinte e oito mil reais).
AVALIAÇÃO: R$37.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$18.500,00

LOTE: 009

Processo: 147/1.09.0000843-0

uma fração de terras de 4.712m² dentro de área maior de 20ha, situada neste município, no lugar denominado
Vila Rosa, dentro das seguintes confrontações: ao Norte, com terras de Erwino Schuert; ao Sul, com terras de
Arno Homrich; ao Poente, com as de Cezario de Souza Dias; e João Carlos Xavier; e, Nascente com a estrada
geral. Matricula nº2741 do CRI de Restinga Seca/RS. Av-7/2741 – Construção: foi construída na parte ideal uma
casa de alvenaria com área total de 70m², coberta com telhas de amianto. Avaliada a parte penhorada com
benfeitorias em R$70.000,00 (setenta mil reais). Ônus: cfe R.9/2.741 – hipoteca para autor. Cfe R.10/2.741 –
penhora para autor. Cfe Av.11/2.741 – Penhora para Macagnan Sistemas Mecanizados Ltda. AVALIAÇÃO:
R$70.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$35.000,00

24/02/2020 18:22:24 - https://www.santamarialeiloes.com.br/leilao/justica-civel-de-restinga-seca-rs-luiz-fernando-24-01-2020-10-11-11/planilha
Pagina 2 de 2

