Rua Barão do Triunfo, 1880 - Bairro Nossa Sra. de Fátima
Santa Maria - RS - CEP 97010-070
Fone: (55) 3226-8666
https://www.santamarialeiloes.com.br
sac@santamarialeiloes.com.br

JUSTIÇA DO TRABALHO DE SANTA MARIA/RS - (LUIZ FERNANDO)
1º Leilão: 28/09/2020 - 14:00
2º Leilão: 05/10/2020 - 14:00
Local: www.santamarialeiloes.com.br
Leiloeiro: Luiz Fernando Moraes da Cruz
Observações:

LOTE: 01

Processo: 0020936-17.2018.5.04.0701

um cilindro elétrico sovador, marca G. Paniz, modelo CL500, trifásico, em bom estado avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais). *Uma amassadeira elétrica
em espiral marca G. Paniz, em bom estado, capacidade 25kg, avaliado em R$4.000,00 (quatro mil reais). *Cinco mesas em aço inoxidável para
manipulação de alimentos, medindo aproximadamente 2,70m por 0,8m, em bom estado, avaliado em R$4.000,00 (quatro mil reais). *Dois fornos elétricos
de oito esteiras, marca Venâncio, revestidos em aço, em bom estado, avaliado em R$4.000,00 (quatro mil reais). *Um forno a lenha de oito esteiras marca
Progás, em regular estado, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais). *Um fogão industrial de dez bocas, em regular estado bastante marcado pelo uso,
avaliado em R$1.000,00 (hum mil reais). Depositário: O Reclamado. Localização: Rua Silvino Jacob Zimmermann, 204, Camobi, Santa Maria/RS.
AVALIAÇÃO: R$ 21.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 10.500,00
LOTE: 02

Processo: 0020294-49.2015.5.04.0701

Terreno nº27 do Loteamento Área Industrial de Faxinal do Soturno, com a área super cial de 1.000m² com frente para a Rua Sigma, distante 99,75m da
esquina das Ruas Alfa e Sigma, dentro do quarteirão nº31, setor 5, formado pelas Ruas: Alfa, Delta, Gama e Rodovia RS-149(Rua Sigma), com as seguintes
dimensões e confrontações: frente, Norte, onde mede 20m com terreno nº41; lado direito, Leste, onde mede 50m com o terreno nº28; lado esquerdo, Oeste,
onde mede 50m com o terreno nº26, matricula nº13.004, Livro nº2 do CRI de Faxinal do Soturno/RS, avaliado em R$190.000, cento e noventa mil reais).
Ônus: Av-3/13.004-Penhora p/ Reclamante. Obs:.Preço mínimo de 70%(setenta por cento) do valor da avaliação para Venda Parcelada. AVALIAÇÃO:
R$ 190.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 95.000,00
LOTE: 03

Processo: 0020547-92.2019.5.04.0702

uma câmara fria para congelamento, revestida em aço inoxidável, com controle eletrônico, medindo 3m de largura por 2,45m de altura e 1,60m de
profundidade aproximadamente, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais). *Uma mini câmara para
resfriamento, revestida em aço inoxidável, com capacidade de 1600 litros, marca Refrimate, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em
R$3.000,00 (três mil reais). Depositário: O Reclamado. Localização: Rua Silvino Jacob Zimmermann 204, Camobi, Santa Maria/RS. AVALIAÇÃO:
R$ 18.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 9.000,00
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