JUSTIÇA DO TRABALHO DE SANTA MARIA/RS - (JOSÉ LÁZARO)
1º Leilão: 04/11/2019 - 14:00
2º Leilão: 13/11/2019 - 14:00
Leiloeiro: José Lazaro Ribeiro Menezes
Local: Depósito Público - Rua Barão do Triunfo 1880/1892 - Santa Maria - RS.

LOTE: 001

Processo: 0025200-92.2009.5.04.0701 - 1ª VARA

50% do imóvel de matricula nº 70.039 do CRI de Santa Maria, livro nº02, Registro Geral o qual consta: a
unidade autônoma, constituída de uma casa de madeira localizada nos fundos do prédio sem denominação,
situado na zona urbana desta cidade, à rua Marechal Deodoro sob nº8; casa essa que se constitui em unidade
condominial com participação somente no terreno onde se assentam as edi cações representada pelo
coe ciente de 0,3223, tendo a área privativa de 81,18m² e área total igualmente de 81,18m²; cujo edifício achase construído sobre o terreno localizado no quarteirão formado pelas ruas Marechal Deodoro, Sete de
Setembro, Arroio Cadena e rua Luiz Mallo, medindo 11m de frente ao Norte, para a referida rua Marechal
Deodoro; 52m de extensão da frente ao fundo pelo lado Leste, onde limita-se com propriedade de Nelson
Kraetsig; 28m pelo lado Oeste com uma sanga ali existente, que separa propriedade de Passini & Cia e outros;
tendo ao Sul e Sudoeste, por uma linha irregular, com continuação da mesma sanga. Avaliado em
R$40.000,00(quarenta mil reais). AVALIAÇÃO: R$40.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$20.000,00
LOTE: 002

Processo: 0020411-37.2015.5.04.0702 - 2ª VARA

Um automóvel marca Honda, modelo FIT-LX, placa JPS 5768, ano de fabricação/modelo 2005/2005, chassi
nº93HGD17405Z115793, em bom estado e funcionando, avaliado em R$17.000,00 (dezessete mil reais).
AVALIAÇÃO: R$17.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$8.500,00
LOTE: 003

Processo: 0020326-80.2017.5.04.0702 - 2ª VARA

um balcão expositor refrigerado, usado, marca Gelopar, em regular estado de conservação, não testado,
avaliado em R$700,00 (setecentos reais). Um armário para crescimento de pães, com capacidade para 20
assadeiras, marca Unimaq, usado, em regular estado de conservação, avaliado em R$200,00 (duzentos reais).
Um expositor de bebidas, vertical, marca Gelopar, em regular estado de conservação, não testado, avaliado
em R$700,00 (setecentos reais). AVALIAÇÃO: R$1.600,00 | LANCE MÍNIMO: R$800,00
LOTE: 004

Processo: 0000164-69.2014.5.04.0702

100 unidades de caibros de madeira de eucalipto cerne roliço em 10x10cm, com 3m de comprimento,
avaliados em R$3.000,00 (três mil reais). 75 unidades de caibros de madeira de eucalipto cerne roliço
10x10cm com 4m de comprimento, avaliados em R$3.000,00 (três mil reais). AVALIAÇÃO: R$6.000,00 |
LANCE MÍNIMO: R$3.000,00
LOTE: 005

Processo: 0020066-08.2014.5.04.0702 - 2ª VARA

um terreno, constituído de parte do lote nº650 do loteamento Parque Pinheiro Machado, situado na zona
urbana desta cidade, lado par, com as seguintes medidas e confrontações: 10m de frente, ao Oeste, com a
Avenida Quinze; 10m de fundos, ao Leste, com parte do lote nº640; por 50m de extensão da frente ao fundo,

tendo ao Norte, o restante do lote 650; e, ao Sul, confronta com o lote 651. Obs.: O imóvel situa-se na Rua São
Lucas, 138 (número pintado no muro, em rua de numeração irregular), bairro Parque Pinheiro Machado, nesta
cidade. Sobre o terreno de 10m de frente por 50m de comprimento foram edi cadas quatro unidades
autônomas, com acesso ao logradouro público via espaço comum. As unidades autônomas são geminadas de
duas em duas, com dois pisos, e aparentam baixo nível de acabamento, matricula nº31.930 do CRI de Santa
Maria/RS. Avaliado em R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Ônus: Av.7/31.930-Penhora p/ reclamante.
AVALIAÇÃO: R$600.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$300.000,00
LOTE: 006

Processo: 0001202-19.2014.5.04.0702 - 2ª VARA

25 abraçadeiras ½ a 5.1/4 (114 a 133), avaliadas em R$97,50 (noventa e sete reais com cinquenta centavos). 84
abraçadeira 3 a 3.3/4 (76 a 95mm) avaliadas em R$378,00 (trezentos e setenta e oito reais). 19 abraçadeira
3.1/2 a 4 (88.9/101.6) avaliados em R$87,40 (oitenta e sete reais com quarenta centavos). 63 abraçadeira hidra
2” avaliadas em R$113,40 (cento e treze reais com quarenta centavos). 105 abraçadeira tipo D 2” c/ chaveta,
avaliadas em R$393,75 (trezentos e noventa e três reais com setenta e cinco reais). 45 abraçadeira tipo U 1 ½
avaliadas em R$81,00 (oitenta e um reais). 120 abraçadeira tipo U 2, avaliadas em R$258,00 (duzentos e
cinquenta e oito reais). 57 abraçadeira tipo U3, avaliadas em R$136,80 (cento e trinta e seis reais com oitenta
centavos). 125 abraçadeira tipo U 4 avaliadas em R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). 1 aquapluv
bocal 125X88MM, avaliado em R$42,00 (quarenta e dois reais). 10 aquapluv cabeceira dir. bege 125, avaliado
em R$169,00 (cento e sessenta e nove reais). 11 aquapluv cabeceira esgoto bege 125, avaliados em R$209,00
(duzentos e nove reais). 10 aquapluv cond. Circ. Sryle bege-Tigre, avaliados em R$980,00 (novecentos e
oitenta reais). 8 aquaplub esquadro Ext bege, avaliados em R$280,00 (duzentos e oitenta reais). 8 aquapluv
esquadro Int bege, avaliados em R$280,00 (duzentos e oitenta reais). 3000bucha FU 10, avaliadas em
R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). 11 caixa CP 1, avaliadas em R$99,00 (noventa e nove reais). 6 caixa
CP 2 nacional, avaliadas em R$114,00 (cento e quatorze reais). 149 caixas luz metal octa FMD chapa 24,
pintada, avaliadas em R$521,50 (quinhentos e vinte e um reais com cinquenta centavos). 2 caixas medição
30x30x17cm interna-jolex, avaliadas em R$100,00 (cem reais). 1 caixa medição 50x50x17cm externa-jolex,
avaliada em R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). 2 caixas medição 60x40x17cm interna-jolex,
avaliados em R$344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais). 3 caixas de medição polic. Monofásica, avaliadas
em R$180,00 (cento e oitenta reais). 3 caixas medição policar. Trif., avaliadas em R$540,00 (quinhentos e
quarenta reais). 3 caixas passagem 40 x 40 sob – CEMAR/jolex, avaliadas em R$270,00 (duzentos e setenta
reais). 20 caixas passagem EMB 152x152x82-CEMAR/jolex, avaliadas em R$380,00 (trezentos e oitenta reais).
3 caixas passagem sob 402 x 402 x 152, avaliadas em R$294,00 (duzentos e noventa e quatro reais). 6 caixas
passagem sob 152x 152x83, avaliados em R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais). 13 caixas passagem sob
202 x 202x102, avaliadas em R$429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais). 4 caixas passagem sob
302x302x123, avaliadas em R$263,20 (duzentos e sessenta e três reais com vinte centavos). 7 cap hid 50mmtigre, avaliadas em R$55,30 (cinquenta e cinco reais com trinta centavos). 4 Capacetes azul, avaliado em
R$76,00 (setenta e seis reais). 5 capacetes brancos, avaliados em R$95,00 (noventa e cinco reais). 39
capacetes verdes, avaliados em R$741,00 (setecentos e quarenta e um reais). 8 capacetes vermelho, avaliados
em R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais). 20 curvas aquaterm 22mm, avaliados em R$120,00 (cento e
vinte reais). 21 curvas hidro 20mm-Tigre, avaliadas em R$52,50 (cinquenta e dois reais com cinquenta
centavos). 2 curvas hidro 85mm-Tigre, avaliadas em R$126,00 (cento e vinte e seis reais). 9 curvas moldar Esg
45º 100mm-Tigre, avaliadas em R$224,10 (duzentos e vinte e quatro reais com dez centavos). 35 dobradiça
caneco 35mm, avaliados em R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 40 Espaçador PVC Tijolo Vidro
8mm, avaliados em R$340,00 (trezentos e quarenta reais). 4 esquadros 90º calha piso 130-Tigre, avaliados
em R$239,60 (duzentos e trinta e nove reais com sessenta centavos). 11 grelhas alumin quad. 100mm,
avaliadas em R$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais). 5 Grelhas cromada quad. 100mm, avaliadas em
R$20,00 (vinte reais). 12 joelho rosca 45G ¾”-Tigre, avaliados em R$42,00 (quarenta e dois reais). 1.400 lacres
plástico 23cm azul, avaliados em R$1.120,00 (hum mil cento e vinte reais). 1.200 lacres plástico 16cm azul,
avaliados em R$720,00 (setecentos e vinte reais). 400 Lixas dagua G 060, avaliadas em R$900,00
(novecentos reais). 27 prolongamentos caixa 100x100mm-Tigre, avaliados em R$135,00 (cento e trinta e cinco
reais). 16 prolongamento caixa 150 x 150mm, avaliados em R$104,00 (cento e quatro reais). 230 protetor

audit. Plug c/ cordão e cx, avaliados em R$690,00 (seiscentos e noventa reais). 7 ralos artc. 100x40mm-Tigre,
avaliados em R$80,50 (oitenta reais com cinquenta centavos). 11 roldanas metal 10cm, avaliadas em R$187,00
(cento e oitenta e sete reais). 6 roldanas metal 12cm, avaliadas em R$150,00 (cento e cinquenta reais).
AVALIAÇÃO: R$16.283,55 | LANCE MÍNIMO: R$8.141,77

