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JUSTIÇA DO TRABALHO DE ROSÁRIO DO SUL/RS - (JOSÉ LÁZARO)
1º Leilão: 11/08/2020 - 10:30
2º Leilão: 18/08/2020 - 10:30
Local: www.santamarialeiloes.com.br
Leiloeiro: José Lazaro Ribeiro Menezes
Observações:

LOTE: 01

Processo: 0020194-23.2019.5.04.0841

8 equinos adultos, sendo machos e 4 fêmeas, a maioria sem inscrição ou marcação aparente, avaliado cada animal em R$700,00 (setecentos reais).
AVALIAÇÃO: R$ 5.600,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 2.800,00
LOTE: 02

Processo: 0020087-47.2017.5.04.0841

Automóvel VW/Gol 1.0 16V Plus, cor verde, 2 portas, ano/modelo 1997/1998, placa IHA 6091, RENAVAM 00690222530, aparentando estar parado há
algum tempo, estado geral da lataria e interior regular, compatíveis com o ano de fabricação, pneus em estado regular, porém necessitando de pequenos
reparos mecânicos, veículo sem bateria e com mangueiras/dutos desconectados/desplugados, avaliado em R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Obs.:
No registro do veículo acima mencionado consta a existência de débito a título de licenciamento e seguro DPVAT, ambos referentes ao exercício de 2019.
Depositário: José Lázaro R. Menezes. Localização: Rua 13 de Maio 1400, Santana do Livramento/RS. AVALIAÇÃO: R$ 6.300,00 | LANCE MÍNIMO: R$
3.150,00
LOTE: 03

Processo: 0020100-75.2019.5.04.0841

Veículo Renault Master CH cabine 2 portas, placa AXK4012, RENAVAM 00569497728, cor branca, diesel, fabricação/modelo 2013/2014, em estado regular
de funcionamento e conservação compatíveis com o ano de fabricação, com a roda traseira esquerda desmontada para conserto, pneus “meio-vida”,
avaliado em R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Depositário: Everton Mendes de Oliveira. Localização: Rua Garibaldi Silva, nº1729, Rosário do Sul/RS.
AVALIAÇÃO: R$ 67.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 33.500,00
LOTE: 04

Processo: 0020258-04.2017.5.04.0841

Um veículo IMP/LADA NIVA 1.6 4x4, placa IEK9397, ano/modelo 2001/2001, cor branca, com a lataria apresentando alguns pontos de ferrugem, pneus em
mau estado de conservação, interior em bom estado de conservação, veículo em pleno funcionamento, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais). Obs.: o
aludido veículo possui débito perante o órgão de trânsito, que deverá ser suportado pelo eventual adquirente. AVALIAÇÃO: R$ 10.000,00 | LANCE MÍNIMO:
R$ 5.000,00
LOTE: 05

Processo: 0020230-36.2017.5.04.0841

Uma fração de terreno de forma irregular, matriculada no CRI de Rosário do Sul sob o nº6.257, com área de 623,30m², mediando 10m de frente ao OESTE,
na Rua Alzemiro Severo; 40m, pelo lado NORTE, na Rua Januário da Fonseca, onde faz esquina; localizado na zona urbana deste Município, na Vila
Centenário, quadra nº372, na Rua Alzemiro Severo, esquina com a Rua Januário da Fonseca. Avaliado o bem em R$40.000,00 (quarenta mil reais). Incide
sobre o imóvel a averbação de penhora Av.12/6.257, decorrente de processo que tramita na 1ª Vara Judicial desta Comarca. AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 |
LANCE MÍNIMO: R$ 20.000,00
LOTE: 05a

Processo: 0020230-36.2017.5.04.0841

Uma fração de terreno de forma irregular matriculada no CRI de Rosário do Sul sob o nº6.258, com área de 1.938,65 m² (um mil e novecentos e trinta e oito
metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), mediando 30m de frente na Rua Maria José Russo, ao NORTE, 31m de frente pelo lado OESTE, na Rua
Alzemiro Severo faz esquina. Imóvel situado na zona urbana de Rosário do Sul – RS, na Vila Centenário, Quadra n.372, na Rua Maria Jose Russo. Avaliado
o bem em R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Incide sobre o imóvel o registro de hipoteca R.12/6.258 e reti cações constantes das averbações Av-13,
Av-15 e Av-16/6.258, sendo que a titularidade do respectivo crédito foi posteriormente transferida para a União, consoante Av.17/6.258. AVALIAÇÃO: R$
110.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 55.000,00
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LOTE: 06

Processo: 0020105-97.2019.5.04.0841

dois balcões horizontais Refrimate, um refrigerado e o outro seco (não refrigerado), medindo 2m de comprimento e 0,50m de largura cada um, avaliados
em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); um freezer Consul, funcionando normalmente, capacidade 220 litros, cor branca, horizontal, avaliado em
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). AVALIAÇÃO: R$ 3.250,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 1.625,00
LOTE: 07

Processo: 0020174-03.2017.5.04.0841

Fiat/Uno Way 1.4, cor verde, placa ISJ7769, ano/modelo 2011/2012, veículo em bom estado de funcionamento e conservação, pneus desgastados,
avaliado em R$21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais). Localização: Depósito Público - rua 13 de Maio nº1400 – Sant’Ana do Livramento- RS.
AVALIAÇÃO: R$ 21.400,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 10.700,00
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