RESUMO DOS EDITAIS RELATIVOS AOS BENS A SEREM LEILOADOS NO
DIA 17 DE AGOSTO DE 2022
Orientações:
Para pessoa física participar é obrigatória a apresentação, no ato da
arrematação, do CPF, da Carteira de Identidade e de comprovante de
endereço; pessoa jurídica deve apresentar cópia do contrato social; procurador
de pessoa física ou jurídica deve fornecer procuração autenticada, contendo
poderes para a arrematação.
O Leilão será realizado na Rua Curitiba, 835, 11ºandar, a partir das 9h.
Editais completos : www.trt3.jus.br
Caso V. Sª. não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à
Unidade Judiciária (endereço acima indicado) onde poderá acessá-los no
quadro afixado na portaria.
(40ª VT – 0011560-39.2016.5.03.0140) - 01(um) imóvel situado na serra do
Cipó , localizado no Vilarejo de São José da Serra , onde funciona a pousada
Paraíso , Serra do Cipó, s/n de matrícula , RGI, com boa área de lazer com
piscinas naturais e cascatas, sauna, cozinha gourmet em frente às piscinas
naturais, lago de pescaria, com 05 suítes , com área de 43.000m², totalizando
R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). Valor da Avaliação: R$ 3.0000.000,00
(três milhões de reais) Data da avaliação: 20/09/2019. Por - Luana Souza
Araújo Oficial de Justiça Avaliador.
Será considerado vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, conforme
estabelece o artigo 891 do mesmo diploma legal.
(23ª VT – 0010806-26.2017.5.03.0023) - 01) Um compressor de ar, com dois
pistões, marca Wayne, com etiqueta metálica no motor pouco legível.
Mod ????215AG4, número de série YN/196, FASES 3, volts 220/380, ciclos
60/50, RPM 1750, ciclos 50 (dados do motor), motor General Electric,
capacidade do reservatório não identificada, avaliado em R$3.500,00
(três mil e quinhentos reais).
02) Uma sucata de um compressor de ar, sem os cilindros (pistões), somente o
reservatório e o motor elétrico, sem o cabeçote, com a polia e a roda do
cabeçote, ora avaliada em R$1.000,00 (hum mil reais);
03) Uma morsa marca Nodular, sem número aparente ou etiqueta de
identificação, ora avaliada em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais);
04) Uma sucata de um alinhador hidráulico, HIPER MD, SKAY, para quinze
toneladas, sem os equipamentos hidráulicos. Alinhador monobloco.
Equipamento ora avaliado em R$1500,00 (hum mil e quinhentos reais);
05) Um macaco hidráulico, tipo jacaré, marca BOVENAU, capacidade para
duas toneladas, ora avaliado em R$500,00 (quinhentos reais);
06) Um armário de aço marca FIEL, com quatro gavetas grandes e duas
pequenas, ora avaliado em R$300,00 (trezentos reais).

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$7.050,00 ( sete mil e cinquenta reais)
Caso não haja licitantes e nem adjudicação, fica designado leilão para o dia
31/08/2022, a partir das 09:00 horas, na Rua Curitiba, 835, 11o andar - nesta
Capital.
(23ª VT – 0010638-82.2021.5.03.0023) - 18(Dezoito) caixas de revestimento,
cor branca, medindo: 0,32 x 0,60, marca: “Incesa”, no valor de R$60,00
(Sessenta
Reais)
cada,
perfazendo
o
total
de
R$1.080,00 (Hum mil e oitenta reais). -32 (Trinta e duas) Caixas de
Porcelanato, “Delta”, medindo: 0,54 x 0,54, cores diversas, no valor de R$85,00
(Oitenta e cinco reais) cada, perfazendo o total de R$2.720,00 (Dois mil
setecentos e vinte reais). -05 (cinco) Caixas de Porcelanato, “Biancogress”, cor
bege, para ambiente externo, no valor de R$70,00 (Setenta Reais) cada,
perfazendo o total de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais).
-10 (Dez) Caixas de Piso, marca: “Prime Eucaflor”, medindo:1,36
x
0,19, no valor de R$82,00 (Oitenta e dois reais) cada, perfazendo o total de
R$820,00 (Oitocentos e vinte reais). Total da avaliação: R$4.970,00 (Quatro
mil novecentos e setenta reais).
Caso não haja licitantes e nem adjudicação, fica designado leilão para o dia
17/08/2022, a partir das 09:00 horas, na Rua Curitiba, 835, 11º andar – nesta
Capital.

