EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO
2ª Vara Cível de Esteio/RS
De: MDS Refrigeração Indústria e Comércio Ltda.
DATAS: 24/08/2017 e 05/09/2017
Horário: 15:00 Horas
LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL
Local do Leilão: Escritório/Auditório: Rua Dom Pedro, 548-A, Centro,
Esteio/RS.
Neila Santos, leiloeira pública oficial e rural e/ou seu preposto,
devidamente autorizada pelo (a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Esteio/RS, venderá em Leilão público nas
datas, horário, e local supracitados o(s) seguinte(s) bem(ns): Um Ônibus
M.BENZ/OF 1115 na cor Branca, Ano 1991/1992, Placa IAQ-9697,
RENAVAN: 0056420943. Avaliado(a) em R$ 35,000,00 (Trinta e Cinco Mil
Reais). Processo de Execução Fiscal nº 014/1.14.0004587-3 que Estado do
Rio Grande do Sul promove contra MDS Refrigeração Industria e Comércio
Ltda. Caso não haja licitantes em 1º Leilão o(s) bem(ns) acima irá(ão) a 2º
Leilão a quem mais oferecer, inadmitindo preço vil. Fica(m) intimado(s) o(s)
requerido(s), supra e seu(s) cônjuge(s), se casado(s) for(em), representante(s)
legal(is), procuradores, credores, senhorio direto e usufrutuários através do
presente edital, caso não seja(m) encontrado(s) pelo Sr. Oficial de Justiça,
para cientificação pessoal, valendo o presente edital de notificação, segundo
Art. 889, § único do CPC. O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em
que se encontra(m), não cabendo quaisquer responsabilidades a esta leiloeira,
os arrematantes deverão diligenciar-se sobre eventuais ônus ou despesas
sobre o bem, sua regularização e transferência. A venda será á vista e/ou
parcelada, mais comissão de leilão de 10% sobre o valor da arrematação e
despesas administrativas. Depois de iniciados os atos preparatórios à hasta
pública, sobrevindo suspensão, remição ou extinção do feito, em razão de
solução consensual entre as partes ou o pagamento do débito antes da
arrematação, os honorários devidos a Leiloeira serão de R$ 200,00 (Duzentos
Reais).
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