EDITAL ÚNICO LEILÃO/PRAÇA COM DUAS CHAMADAS E INTIMAÇÃO
VALDINEI SILVEIRA, Leiloeiro Público Oficial, Mat. 202/04, FAZ SABER QUE,
devidamente autorizado pelo O(A) EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) DA VARA DO
TRABALHO DE CAPÃO DA CANOA - RS, NA FORMA DA LEI, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a Vara do Trabalho de Capão da Canoa levará à
venda em Hasta Pública, na data, local, horário e nos termos do art. 888, § 1º, da CLT, os bens
penhorados nos processos abaixo relacionados.
DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 15:30 HORAS
Presencial: Rua Andre Pusti, 390 – Capão da Canoa/RS. On-line: www.vsleiloes.com
Lote 01) Processo nº: 0020042-61.2015.5.04.0211
AUTOR: LEANDRO MATEUS DE FRAGA
RÉU: NEGO FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e outros (2)
Descr. Bens: 3 (três) 'máquinas de estaqueamento', artesanal, com todas as peças que
envolvem seu funcionamento, em razoável estado de conservação, em condições de uso,
avaliada em R$ 23.300,00 cada, totalizando R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos
reais), 25/01/2019.Local dos bens: Travessa São Vendelino, 195 - Capão Da Canoa - RS.
Lote 02) Processo nº: 0020038-24.2015.5.04.0211
AUTOR: JOÃO PEDRO DE FRAGA
RÉU: NEGO FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e outros (2)
Descr. Bens: 2 (duas) perfuratriz, completa, com todas as peças que envolvem seu
funcionamento, em razoável estado de conservação, em condições de uso, avaliada em R$
30.000,00 cada, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 25/01/2019; 2 (dois) tubo 250
X400, em condições de uso, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, totalizando
12.000,00 (doze mil reais), em 25/01/2019. Total de avaliação: R$ 72.000,00 (setenta e dois
mil reais). Local dos bens: Travessa São Vendelino, 195 - Capão Da Canoa - RS.
Advertências Especiais: Os bens serão alienados em um único leilão, de forma presencial concomitantemente com
a participação pela rede mundial de computadores, www.vsleiloes.com, interessados em arrematar on-line, deverão
fazer prévio cadastro, conforme orientações no site, e serão aceitos, na primeira chamada, lances a partir do valor da
avaliação, não havendo interessados, os bens serão vendidos em segunda chamada, pela melhor oferta, desde que
não caracterize preço vil, conforme art. 891 CPC; Não havendo licitantes no primeiro e segundo leilão/praça fica
desde já autorizado o Leiloeiro a proceder à VENDA DIRETA dos bens, na forma do art. 888, § 3º da CLT; Pelo
presente Edital ficam as partes, procuradores, herdeiros e credores intimados, caso não tenham sido localizados por
via postal ou pelo Sr. Oficial de Justiça; A comissão do Leiloeiro será de 10% (dez por cento) sobre o valor da
arrematação, adjudicação ou remição e correrá por conta do comprador, adjudicante ou remitente; Os bens são
vendidos no estado em que se encontram, sendo de responsabilidade exclusiva do arrematante a vistoria dos
mesmos antes da venda judicial, não se admitindo reclamação posterior; Se a venda judicial for anulada por culpa
do arrematante, não haverá devolução da comissão de leilão. Ao participar do certame de venda, o arrematante
concorda com os termos do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado
o presente edital, que será publicado no site do leiloeiro: www.vsleiloes.com, bem como na forma da Lei, e afixado
no lugar de costume. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial pelo fone (51) 98425 2000 /99602 2001 ou na
Rua Júlio de Castilhos, 283, centro – Torres/RS. E-mail: contato@vsleiloes.com e no site: www.vsleiloes.com.
Capão da Canoa, 01 de agosto de 2019.

____________________
Juiz(a) do Trabalho

VALDINEI SILVEIRA
Leiloeiro Público Oficial

