JUSTIÇA DO TRABALHO ROSÁRIO DO SUL/RS - (JOSÉ LÁZARO)
1º Leilão: 05/03/2020 - 10:30
2º Leilão: 18/03/2020 - 10:30
Leiloeiro: José Lazaro Ribeiro Menezes
Local: Rua Amaro Souto, nº2327, Átrio Justiça do Trabalho, Rosário do Sul-RS.
Observações:

LOTE: 001

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: 002

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: 003

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. AVALIAÇÃO:
R$6.300,00 | LANCE MÍNIMO: R$3.150,00
LOTE: 004

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
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