EDITAL DE LEILÃO DE INTIMAÇÃO
DATA DO 1º LEILÃO: 21/10/2021 às 14H30MIN.
DATA DO 2º LEILÃO: 04/11/2021 às 14H30MIN.
LOCAL: SEDE DO LEILOEIRO
END.: RUA SANTO ANTONIO, Nº 750 – PORTO ALEGRE/RS
JOSE PAULO BONATTO, leiloeiro Oficial, matrícula: 91/94 – JUCIS/RS, devidamente autorizado
pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca de Porto Alegre, nos autos do processo: 5045867-68.2020.8.21.0001 que
MARCIO FERREIRA BINS ELY move contra DANIEL RODRIGUES DA SILVA, venderá em leilão,
na modalidade hibrida (PRESENCIAL e ELETRÔNICO), na forma do art. Art. 881 e seguintes
do CPC, o bem móvel, a seguir descrito:
“O VEÍCULO I/PEUGEOT 508 THP, Placa: OIZ2D03, Chassi: VF38D5FMYDL000216, branco,
gasolina, renavam: 509007597, fabricação/modelo: 2012/2013, potência: 165 CV”.
AVALIAÇÃO: R$ 48.539,00(quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais).
LANCE MÍNIMO: para fins de arrematação o lance mínimo, no primeiro leilão, deverá ser
igual ou superior ao valor da avaliação e, no segundo leilão, o lance mínimo deverá ser igual
ou superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.
PAGAMENTO: preferencialmente à vista e através de depósito judicial.
COMISSÃO DO LEILÃO: O arrematante/adjudicante pagará ao leiloeiro 10% (dez por cento)
sobre o valor da arrematação.
VISITAÇÃO DO BEM: poderá ser agendada diretamente com o leiloeiro nos telefones que
constam abaixo.
DO LEILÃO ELETRÔNICO: os interessados em participar dos leilões virtuais deverão efetuar o
prévio cadastrado no site do leiloeiro: http://www.leiloeirobonatto.com.br.Os lances
efetuados diretamente no site, sendo mais de um com igual valor, prevalecerá o que foi
ofertado primeiro.
ÔNUS: constam débitos de IPVA do ano de 2020 e 2021, respectivamente, R$ 1.517,18 e R$
1.364,58, ambos, inscritos em dívida ativa, além de duas multas de R$ 200,07 e R$ 195,23(esta
última aguardando defesa) e seguro DPVAT no valor de R$ 5,23 do ano de 2020.
RECEBIMENTO E REMOÇÃO DO BEM: o bem vendido em leilão de processos judiciais será
entregue ao arrematante somente após a homologação judicial, devendo aguardar os prazos
e trâmites legais. Todas as despesas para remoção do bem são de responsabilidade do
arrematante.
INTIMAÇÃO: pelo presente Edital fica intimada a parte devedora, caso não seja encontrada
ou cientificada por qualquer razão.
Maiores informações com o Leiloeiro tel.: 99846-6328 e 999619629. E-mail:
leiloeirobonatto@gmail.com . Site: http://www. leiloeirobonatto.com.br.
José Paulo Bonatto
Leiloeiro Oficial

Juiz(a) de Direito

