Leilão Trabalhista TRT 4ª Região Venda pela melhor oferta
1º Leilão: 30/07/2019 - 14:00
Local: Rua Câncio Gomes, 661 , Bairro Floresta, Porto Alegre - RS

LOTE: 001

Processo: 0000493-36.2013.5.04.0017

Box nº 68 do Edifício Greenview, lotado sob nº 870 da Rua Roque Calage, situado no primeiro pavimento o segundo à esquerda de
quem, após entrar pela rampa localizada à esquerda de quem da Rua Roque Calage olhar para o edifício, dobrar à direita na primeira
circulação secundária de veículos, com área real total de 16,978400 m², área real privativa de 10,580000 m², e 6,398400 m² de área
real de uso comum, correspondendo - lhe a fração ideal de 0,001754 no terreno e nas demais coisas de uso comum.O terreno
medindo 29,70m de frente, ao oeste, a Rua Roque Calage, por 66,00 m da frente ao fundo por um lado, ao norte, entestando com
imóvel pertencente a joão Pandolfo, e, 67,00 m pelo outro lado ao sul, onde se divide com terreno da casa 886, de Guiomar de
Oliveira, a divisa do fundo, ao leste, é formada por uma linha quebrada de dois segmentos retos, que partindo do lado norte segue
na direção sul na extensão de 19,80 m, in etindo após nas direção su-sudeste, na extensão de 9,90 m, até encontrar a divisa do
outro lado, dividindo-se nesses dois segmentos com imóvel que é ou foi de Luiz Barcelos da Rocha. Distante, por sua divisa norte,
122,20m da esquina formada com a Praça Dr. Gastão Santos. Conforme descrito na Matrícula nº 135.559 do RI da 4ª zona de POA.
Avaliaçãp: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) Avaliação: R$0,00 | Lance Mínimo: R$0,00
LOTE: 002

Processo: 0021310-52.2017.5.04.0027

01 Tv de 41 polegadas, Marca Samsung; 01 TV de 32 polegadas, Marca LG; 10 ventiladores de teto com três pás em madeira; 05
aquecedores de teto a luz , Marca Juno; 03 TVs de 32 polegadas, Marca LG; 01 balcão refrigerado inox 5 portas, Marca Cozzine; 01
forno industrial para pizza; 01 fritadeira 100 litros de óleo e duas tampas, inox e um freezer horizontal branco. Avaliação: R$0,00 |
Lance Mínimo: R$0,00

