Rodovia Transantarita, 4667 - Bairro Auxiliador
Estrela - RS - CEP 95880-000
Fone: (51) 3720-1299
https://www.scheidleiloes.com.br
contato@scheidleiloes.com.br

Leilão da Justiça do Trabalho
1º Leilão: 08/07/2020 - 14:00
2º Leilão: 29/07/2020 - 14:00
Local: Rodovia Transantarita, 4667 - Bairro Auxiliador - Estrela/RS

LOTE: 001
Uma área de terra urbana com a superfície de 6.792,00m², sem benfeitorias, situada na cidade de Encantado/RS, confrontando-se: ao Norte, na extensão
de 82,50 metros, com terras que são ou foram de Augusto Bagatini; ao Sul, na mesma extensão de 82,50 metros, com a Estrada que conduz ao Rio Taquari;
a Leste, na extensão de 77,00 metros, com terras que são ou foram de Pedro José Lahude; e, a Oeste, com terras que são ou foram de Norma Augusta
Prinz, na extensão de 88,00 metros, matrícula nº 16.908 do RI de Encantado/RS AVALIAÇÃO: R$ 270.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 135.000,00
LOTE: 002
Uma área de terrenos com a superfície de 51.163,75m², contendo um estádio de futebol, com arquibancadas, vestiários, escritórios e sala de ginástica,
situado na zona urbana desta cidade, na ERS 130, Bairro Floresta, setor 12, quadra 2.210, lote 282, confrontando-se pela frente, a leste, na extensão de
282,00 metros com a Rodovia RS/130, pelos fundos, a Oeste, na extensão de 278,00 metros com uma área rural de propriedade de Adoldo Theobaldo Hepp,
por um lado, ao norte, na extensão de 200,00 metros com propriedade de Antonio Weiler e, pelo outro lado, ao sul, na mesma extensão com propriedade de
Adolfo Theobaldo Hepp e uma estrada municipal, sem quarteirão formado e sem distância de esquina, matrícula nº 8.026 do Lajeado/RS SUSPENSO
AVALIAÇÃO: R$ 5.800.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 2.900.000,00
LOTE: 003
Uma motocicleta Harley Davidson/FLSTF, placa JBY 1100, renavam 937487406, ano/modelo 2007/2008, cor preta VENDIDO AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 |
LANCE MÍNIMO: R$ 15.000,00
LOTE: 004
Uma máquina coladeira de borda de móveis, marca Giben do Brasil AVALIAÇÃO: R$ 10.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 5.000,00
LOTE: 005
Um terreno urbano com a superfície de 360,03m², sem edi cações, localizado nesta cidade, bairro Moinhos D’Água, na rua Etvino Stein, lado ímpar,
distante 70,00 metros da esquina com a rua L, no quarteirão formado pela rua Etvino Stein, propriedade de Linus Balduino Gabriel, ruas Ana Judite Pitol e
L, considerado como setor 50, quadra 112, lote 309, correspondendo ao terreno 12 da quadra 9 do Loteamento Altos da Benjamin, confrontando-se: ao sul,
na extensão de 12,00 metros, com a rua Etvino Stein; seguindo no sentido horário, forma ângulo interno de 88º56’ na direção sul-norte, confrontando-se, ao
oeste, na extensão de 30,01 metros, com o terreno 13; a seguir forma ângulo interno de 91º04’ na direção oeste-leste, confrontando-se, ao norte, na
extensão de 12,00 metros, com o terreno 11; a seguir forma ângulo interno de 88º56’ na direção norte-sul, confrontando-se, ao leste, na extensão de 30,01
metros, com o terreno 9, fechando o polígono num ângulo interno de 91º04’, matrícula nº 55.260 do RI de Lajeado/RS VENDIDO AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00
| LANCE MÍNIMO: R$ 45.000,00
LOTE: 006
1. Um terreno com a superfície de 505,34m², contendo uma construção em alvenaria com a superfície de 187,48m², localizado na rua Adolino Leonhardt,
esquina com a rua Auri da Silva, lado par, nesta cidade de Bom Retiro do Sul, com as seguintes dimensões e confrontações: seguindo no sentido antihorário e começando pelo lado nordeste, a área faz frente para a rua Adolino Leonhardt, numa extensão de 24,00 metros, quando forma ângulo de
90º10’50”, confronta-se, ao noroeste, com terras de sucessores de Lindolfo Leonhardt, numa extensão de 22,55 metros, quando forma ângulo de 90º00’,
confronta-se, ao sudoeste, com a área 2, numa extensão de 13,65 metros, quando forma ângulo de 90º00’, confronta-se, ao sudeste, com a área 2, numa
extensão de 3,60 metros, quando forma ângulo de 269º49’10”, confronta-se, ao sudoeste, com a área 2, numa extensão de 10,35 metros, quando forma
ângulo de 90º09’50”, confronta-se, ao sudeste, com a rua Auri da Silva, numa extensão de 19,00 metros, quando forma ângulo de 89º50’10” e encontra o
ponto de origem formando assim o perímetro, setor 06, quadra 05, matrícula nº 2.936 do RI de Bom Retido do Sul/RS VENDIDO AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00
| LANCE MÍNIMO: R$ 50.000,00
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LOTE: 007
Uma máquina de costura eletrônica, uma agulha, completa, marca Garudan AVALIAÇÃO: R$ 3.500,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 1.750,00
LOTE: 008
1. Um equipamento cortador de o, marca Termojet, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 2. Dois equipamentos denominados “bico de pato”,
avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 3. Duas estufas denominadas “vento norte”, avaliadas em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); 4. Três
pistolas de passar adesivo, avaliadas em R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 5. Três bebedouros, marca Venâncio, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais);
6. Dois ventiladores de parede, marca Loren Sid, avaliados em R$ 100,00 (cem reais); 7. Uma máquina de conformar, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil
reais). AVALIAÇÃO: R$ 6.080,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 3.040,00

LOTE: 009
1. Uma serra circular, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 2. Uma serra de bancada, marca Dewalt, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais); 3. Uma máquina de costura reta, marca Doit, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais). VENDIDO AVALIAÇÃO: R$ 2.900,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 1.450,00
LOTE: 010
Uma betoneira 600 litros, com carregador e motor, marca CSM SUSPENSO AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 7.500,00
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