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Terreno Sem Benfeitoria
1º Leilão: 15/12/2020 - 14:00
Local: Rua: Câncio Gomes nº 661, Bairro: Floresta, POA
Leiloeiro: Daniel Schneider Chaieb

LOTE:

Processo: 001/1.14.0313537-2

BEM : um terreno medindo 7,00m de frente, ao sul, na Avenida Jacuí, lado dos números pares, distanciado 24,60m da esquina formada com a Avenida
Taquari, lado dos números ímpares, tendo nos fundos, ao norte, a largura de 6,60m, onde entesta com imóvel que é ou foi Remijo Boff, dividindo-se pelo
lado leste na extensão 36,00m com imóvel pertecente ao autorgado comprador e pelo lado oeste, na extensão de 38,80m com imóvel pertencente aos
outorgantes vendedores. Matrícula nº 48.727 Um prédio que recebeu o nº470 da Avenida Jacuí e o respectivo terreno medindo 7,50m de frente ao sul, na
Avenida Jacuí, lado par, distanciado em sua divisa lesta 17,10m da esquina da Avenida Taquari em seu lado ímpar ; por 33,20m de extensão da frente ao
fundo, por um lado, ao leste, onde se divide com o lote nº7, dos vendedores, e 36,00m pelo outro lado, ao oeste, onde se divide também com os
vendedores, com quem também entesta nos fundos, ao norte, na largura de 6,60m, a continuação da divisa norte do ponto em que encontra a divisa lesta,
dista 11,80m da Avenida Taquari, caindo num ponto que dista 27,00m da esquina da Avenida Jacuí. Matrícula nº 48.725 Um terreno de de 13,80m de
frente, ao sul, na Avenida Jacuí, lado par, por 44,00m da frente ao fundo, de um lado, e 38,80m pelo outro lado, tendo nos fundos 13,20m, distando 31,60m
da esquina da Avenida Taquari, ao leste ; entestando nos fundos, com terreno que é ou foi de Sabino Lubisco, dividindo-se por um lado, ao oeste, com
terreno que é ou foi de Carlos Antonio Mancuso, e pelo outro lado, ao leste, com dito que é ou foi de Rosalina Volpe. Matrícula nº 48.726 Valor mínimo : R$
1.100.000,00 – (um milhão e cem mil reais) AVALIAÇÃO: R$ 1.100.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 1.100.000,00
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