EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO
2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PAROBÉ/RS
DE: BRUNO KRAS MOTTA
1º LEILÃO: 15/02/2018, ÀS 14H, 2º LEILÃO: 27/02/2018, ÀS 14H.
LOCAL: AUDITÓRIO DE LEILÕES, SITO À RUA TIRADENTES, N. 110/301, CENTRO – CAMPO BOM/RS.
SÍTIO: WWW.ARNOLDOLEILOES.COM.BR

LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E PRESENCIAL
Henrique Arnoldo Junior, Leiloeiro Oficial e/ou seu preposto, Felipe Elemar Scholl, autorizados pelo(a)
a
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito, da 2 Vara Judicial da Comarca de Parobé/RS, venderá em leilão, na
o
MODALIDADE SIMULTÂNEA, em dia/hora/local supracitados, o(s) bem(ns) apreendidos no processo n
157/2.12.0000148-4 (JUSTIÇA PÚBLICA x BRUNO KRAS MOTTA ): 3 (três) lotes de materiais para
protético/odontologia, conforme lista deste edital, que avaliados em 18/09/2017, totalizam R$ 611,81
(seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos). Depositário/localização: os bens encontram-se no distribuidor
do Fórum da Comarca de Parobé/RS. Lance mínimo: para fins de arrematação em primeiro leilão, não inferior à
avaliação, em segundo leilão a partir de 50% do valor de avaliação (art. 891, do NCPC). Comissão: 5% sobre o
valor arrematado, não se incluindo neste valor. Pagamento: em uma única vez, até 24h da arrematação,
mediante transferência bancária direta ao leiloeiro, que providenciará o pagamento da guia/depósito judicial.
Parcelamento: serão acolhidas propostas por escrito para pagamento parcelado, por valor não vil, em
conformidade com o art. 895, do NCPC, mas estarão sujeitas a homologação do(a) Exmo. (a). Juiz(a).
Inadimplemento: o exequente poderá optar pela resolução da arrematação ou promover a execução do valor
devido, aplicando-se as sanções previstas nos arts. 895, §4º, §5º e arts. 897 e 898, do NCPC, tudo isso sem
prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos. Condições gerais: os bens são vendidos no estado em que
se encontram, sem garantia, competindo a(o) interessado(a), certificar-se das condições do bem antes das
alienações. Não compete ao leiloeiro/autor nenhuma responsabilidade por defeitos, avarias, falta de peças e
componentes, tensão/voltagem, sinistros, mesmo que ocultos, não sendo aceitas reclamações posteriores, ou
desistências, estando isentos o leiloeiro/autor de indenizações, trocas, consertos, ou compensações financeiras
de qualquer natureza. Conforme artigo 893, NCPC, quando no processo tiverem vários itens terá preferência
na arrematação quem ofertar lances sobre todos os bens de forma englobada, portanto, caso tenham lances
nos lotes unificados, os individuais serão automaticamente fechados. Os materiais sem valor comercial só
poderão ser adquiridos em conjunto com os seus respectivos lotes. É de exclusividade operacional e financeira
do(a) arrematante, o pagamento das despesas que incidam sobre a entrega dos bens arrematados: taxas
judiciais, vistorias e perícias, taxas e emolumentos de qualquer natureza, ICMS quando houver, IRPF/IRPJ, cor,
sinistros, remoção e transporte dos bens da Comarca de Parobé/RS. Dívidas/ônus e restrições: a venda será livre
de dívidas/ônus, na forma do art. 130, parágrafo único do CTN. Recursos pendentes: não há. A avaliação pode
ser atualizada, quando da realização do leilão. Ficam desde já intimadas as partes, coproprietários, interessados
e principalmente os executados, credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem (art.
889, parágrafo único, NCPC).

LOTE

1

DESCRIÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
FUNCIONAMENTO

VALOR DE AVALIAÇÃO

Gral de borracha, para mexer o
acrílico (cuba de borracha). 4
unidades, cores diversas.

Borracha
ressecada/trincada,
com resíduos de acrílico.

R$ 2,28

Dezoito espátulas alteradas.

Arranhões profundos, focos de
corrosão. Duflex, composite e
outros.

R$ 64,08

Caixas de dentes acrílicos. 12 caixas
incompletas
Dois articuladores. Modelo dental
articulado.
Dois carreteis de fios ortodônticos.
Fio ortodôntico sem carretel.
Pacote aberto de alginato para
impressão.

2

3

Pacote aberto de pedra pomes.
Granulometria fina.
Base de borracha para confecção
de modelos de gesso.
Frasco
de
acrílico
autopolimerizante.
Uma escala de cores de dentes em
acrílico.
Dezessete telas metálicas para
confecção de dentaduras.
Duas seringas odontológicas.
Caneta autorrotação com broca
montada, marca Roll Air III.
Espátula para manipulação de
gesso.
Seringa carpule.
Forceps EDLO P1.
Motor de suspensão com chicote e
pedal, marca Beltec, cor preta.
220V.
Motor de suspensão, marca
Dremel cor preta. 220V.

VIP-DENT
Plus,
Biotone,
Natusdent, e outros.
Arranhões,
amassados
e
presença
de
adesivos.
Articulador tem mola e está em
razoável
estado
de
funcionamento.
Sem valor comercial.
Sem valor comercial.

R$ 68,54

R$ 26,82
R$ 0,01
R$ 0,01

Sem valor comercial.

R$ 0,01

Sem valor comercial.

R$ 0,01

Regular estado de conservação.

R$ 4,40

Sem valor comercial.

R$ 0,01

Sucata.

R$ 4,37

Regular estado de conservação.

R$ 2,72

Sucata.
Regular estado de conservação.
Não testada.

R$ 16,00
R$ 92,06

Sem valor comercial.

R$ 0,01

Arranhões e oxidação.
Regular estado de conservação.

R$ 42,98
R$ 21,67

Regular estado de conservação.
Não testado.

R$ 141,30

Regular estado de conservação.
Não testado.

R$ 124,53

TOTAL

R$ 611,81

Para maiores informações, acessar o sítio www.arnoldoleiloes.com.br, ou contatar o leiloeiro, pelo
telefone/WhatsApp: VIVO (51) 9-9996-4911.

_____________________________
Juiz(a) de Direito
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Frasco de acrílico
autopolimerizante.

Uma escala de cores
de
dentes
em
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Duas
seringas
odontológicas.

Caneta autorrotação
com broca montada,
marca Roll Air III.
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manipulação
gesso.

para
de

Seringa carpule.

Forceps EDLO P1.

3

Motor de suspensão
com chicote e pedal,
marca Beltec, cor
preta. 220V.

Motor de suspensão,
marca Dremel cor
preta. 220V.

