Vara Cível Santiago (Luiz Fernando)
1º Leilão: 08/03/2018 - 10:30
2º Leilão: 15/03/2018 - 10:30
Local: Avenida Batista Bonotto Sobrinho 157, Santiago/RS

LOTE: 001 Avaliação: R$ 30.000,00

Lance Mínimo: R$ 15.000,00

Processo: 064/1.07.0004779-0

50% de uma casa mista com área de 30,65m² e o respectivo terreno que é parte do lote 22 da Quadra ‘’L’’, situado nesta
cidade no lado par da Rua Pedro Palmeiro esquina com a Rua Cotinha Genro, quarteirão formado pelas ruas Pedro Palmeira;
Cotinha Genro; Licéria Genro e Cacilda Genro, medindo pela frente com a rua Pedro Palmeiro 13m, lado direito com a Rua
Cotinha Genro, mede 21m, lado esquerdo com o lote 21 de Or la da Silva, mede 21m, e, pelos fundos com terrenos de
Rivadávia Ribeiro mede 13m. A casa é de madeira com banheiro de alvenaria coberta com telhas bra cimento. Imóvel sob
matrícula de nº28.094. Avaliação dos 50% do imóvel em R$30.000,00 (trinta mil reais). ÔNUS: nada consta. SUSPENSO
Avaliação: R$ 30.000,00 | Lance Mínimo: R$ 15.000,00
Processo: 9000100LOTE: 002 Avaliação: R$ 2.880,00
Lance Mínimo: R$ 1.440,00
80.2016.8.21.0064
Uma Pas/Motocicleta, HONDA/CG 125 TITAN ES, Placa ILB6682, a gasolina, ano/modelo 2003, cor verde, chassi
nº9C2JC30203R130956, em regular estado de conservação. Avaliado em R$2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).
SUSPENSO Avaliação: R$ 2.880,00 | Lance Mínimo: R$ 1.440,00
LOTE: 003 Processo: 9000141-47.2016.9.21.0064
Dois nobreak marca SMS, usados, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) cada um; *Três nobreak marca NHS, usados,
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada um; *Dois nobreak marca Yup, usados, valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) cada; *Um nobreak marca NHS, uados, 1600 de potência no valor de R$1600,00 (hum mil e seiscentos reais); *Um
nobreak marca Teshara, usado, 1400 de potência no valor de R$1.000,00 (hum mil reais); *Um nobreak SMS, usado, 1200 de
potência no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). *Dois cartuchos de toner 4096, novos, no valor de R$ 180,00 (cento e
oitenta reais) cada. *Três cartuchos de toner 2613, novos, no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) cada. *Um cartucho de
toner 06A, novo, no valor de R$120,00 (cento e vinte reais). *Três cartuchos de toner LX74, novo, no valor de R$120,00
(cento e vinte reais) cada. *Dois cartuchos de toner T630/T632, novos, no valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais)
cada. *Três mouse preto PS4, novo, no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) cada. *Dois mouse optico MS 20RD, novo, no
valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) cada. Avaliação: R$ 8.425,00 | Lance Mínimo: R$ 4.212,50
LOTE: 004 Processo: 064/1.03.0008036-6
Lote 03, quadra E, situado nesta cidade, de forma regular, no lado par da Av. Alceu Duarte de Carvalho, Desiderio Finamor,
quarteirão incompleto formado pelas ruas AV. Alceu Duarte de Carvalho, Desiderio Finamor e sem denominação, medindo
12,50m de frente por 40m de frente a fundos, limitando-se pela frente com a Av. Alceu Duarte de Carvalho, lado direito com
a Rua Desiderio Finamor, lado esquerdo com o lote 02 e pelos fundos com AVI 02, com área de 500,00m². Imóvel sob
matrícula 28.532. Avaliado em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ÔNUS: conforme R-3/28.532 penhora para o
autor da ação. Avaliação: R$ 250.000,00 | Lance Mínimo: R$ 125.000,00
LOTE: 005 Processo: 064/1.14.0002687-6
Um prédio de alvenaria, com área de 82,41m², e o respectivo terreno, com 13m de frente para a rua Jose Piva por 30m de
frente a fundos, com área de 390m², situado nesta cidade, na rua José Piva, 1308. Matriculado no CRI de Santiago sob
nº9.907. Avaliado em R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Avaliação: R$ 138.000,00 | Lance Mínimo: R$
69.000,00

