RESUMO DOS EDITAIS RELATIVOS AOS BENS A SEREM LEVADOS À
HASTA PÚBLICA NO DIA 19 DE OUTUBRO 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.

(14ª VT – 0010345-76.2020.5.03.0014) - 01 - VEÍCULO marca Fiat, modelo
Palio Fire Flex, 1.0, edição , placa JPG1494, cor branca, Celebration , ano de
fabricação 2008, modelo ano 2009, código renavam 00984183205, chassi no
9BD17164G95328297, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$
24.123,00 (Vinte e quatro mil, cento e vinte e três reais)
(21ª VT – 0011668-03.2017.5.03.0021) - 1 - Veículo tipo ônibus de transporte
coletivo urbano, placa HEG-4199, ano/modelo 2007/2007, M.Benz/M.Polo
Torino GVU, chassi 9BM3840677B527241, em adequado estado de
conservação, em funcionamento, avaliado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais); 2 - Veículo tipo ônibus de transporte coletivo urbano, placa HEN4203, ano/modelo 2007/2007, M.Benz/M.Polo Torino GVU, chassi
9BM3840677B527220, em adequado estado de conservação, em
funcionamento, avaliado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Total da
Avaliação: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
(23ª VT – 0010410-10.2021.5.03.0023) - 01 pneu aro 15, novo, para Van,
avaliado em R$ 560,00; 02 pneus 295/80, R 22.5, aro 22, para ônibus, novos,
avaliados em R$ 2.686,00 cada, total de R$ 5.372,00. Total da avaliação: R$
5.932,00 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais). OBS: Será considerado vil
o preço inferior a 50% do valor da avaliação, conforme estabelece o artigo 891
do CPC.
(24ª VT –0011839-48.2017.5.03.0024) - 17 (dezessete) cadeiras, assento e
encosto em plástico na cor preta, estrutura em metal tubular na cor preta,
aramado na cor preta abaixo do assento, em regular estado, avaliado em R$
2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais). Total da avaliação: R$
2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais).Arrematação inferior a 30%
do valor da avaliação do bem será considerado valor vil.

