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Imóveis marco 2021
1º Leilão: 10/03/2021 - 14:00
2º Leilão: 31/03/2021 - 14:00
Local: SOMENTE ELETRÔNICO
Leiloeiro: Henrique Arnoldo Junior

LOTE: 1

Processo: 01911300196472

IMÓVEL: Sito no PARQUE CAMPESTRE, em Campestre, distrito de Capela de Sant’Ana, n/município, constituído do lote 28 da quadra J, com área de
3.055m2, medindo 47m de frente para a Estrada da Mata Virgem; 65m no lado direito para o lote 27; 47m nos fundos para o lote 6; e 65m no lado esquerdo
para o lote 29. AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizada pelo leiloeiro em 15/11/2020. O edital está disponível para conhecimento público de
todos os interessados nos autos processuais, no site do leiloeiro www.arnoldoleiloes.com.br, e no site leilões da justiça, www.publicjud.com.br, pelos
quais ninguém poderá alegar desconhecimento pelo presente edital de leilão, e está certi cado pelo Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio Grande do
Sul – SINDILEI/RS. Depositário: o executado. AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 15.000,00
LOTE: 2

Processo: 08711800036666

LOTE 01: MATRÍCULA No 20.984: IMÓVEL: Um terreno, sem benfeitorias, situado na zona urbana, no Bairro “E” do Plano Diretor de Campo Bom, RS,
composto do lote 22da quadra 21, com a área super cial de 605,00m2 (seiscentos e cinco metros quadrados), medindo (28,00m) de frente ao oeste, no
alinhamento de uma Rua Sem denominação, nos fundos ao leste, mede (12,00m) de largura e entesta com os lotes nos 16 e 19, pelo lado norte, mede
(31,50m) e divide-se com terras de Irmãos Foerster e pelo lado sul, mede (29,00m) e divide-se com o lote 18 da mesma quadra. Tudo conforme Certidão de
Matrícula No 20.984, do Registro de Imóveis de Campo Bom, RS, extraída em 20 de março de 2018 pelo exequente. O lote tomou os números 211 e 221 da
Rua Alfredo Krumennauer, COHAB Sul, Campo Bom, RS. Em consulta ao cadastro imobiliário em 05/03/2020, constam duas edi cações erigidas
pendentes de regularização no Registro de Imóveis, conforme croquis disponíveis nos autos processuais. Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais),
atualizada pelo leiloeiro em 15 de setembro para as alienações judiciais eletrônicas. LOTE 02: MATRÍCULA No 1.400: IMÓVEL: Um terreno, sem
benfeitorias, situado na zona urbana, no Bairro “E” do Plano Diretor de Campo Bom, RS, composto do lote 22 da quadra 21, com a área super cial de
(300,00m2), encravado medindo ao norte (23,80m) e entesta com o lote 11 da mesma quadra, ao sul mede (26,20m) e divide-se com o lote 13, pelo lado
leste mede (12,00m) e divide-se com o lote 03 da mesma quadra, e ao oeste mede (11,90m) e divide-se com terras de quem é de direito, o imóvel é
composto do lote 12 da quadra 21, para ns administrativos. Tudo conforme Certidão de Matrícula No 1.400, do Registro de Imóveis de Campo Bom, RS,
extraída em 20 de março de 2018 pelo exequente. Avaliação: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), atualizada pelo leiloeiro em 15 de setembro para as
alienações judiciais eletrônicas. MATRÍCULA No 1.401: IMÓVEL: Um terreno, sem benfeitorias, situado na zona urbana, no Bairro “E” do Plano Diretor de
Campo Bom, RS, encravado, com a área super cial de (199,12m2), medindo ao norte (26,20m), e entesta com o lote 12, pelo lado sul mede (30,50m) e
divide-se com terras de quem é de direito, ao leste mede (15,20m) e divide-se com o lote 02 da mesma quadra, e ao oeste, termina em ponta aguda, terreno
de forma triangular, o imóvel é composto do lote 13 da quadra 21, para ns administrativos. Tudo conforme Certidão de Matrícula No 1.401, do Registro de
Imóveis de Campo Bom, RS, extraída em 20 de março de 2018 pelo exequente. Avaliação: R$ 90.000,00 (noventa mil reais), atualizada pelo leiloeiro em 15
de setembro para as alienações judiciais eletrônicas. MATRÍCULA No 12.579: IMÓVEL: Uma área de terras, de formato irregular, situada na zona urbana, no
Município de Campo Bom, com a área super cial de (37,80m2), com as seguintes medidas e confrontações: Frente a Oeste, medindo (12,00m), no
alinhamento da Rua Alfredo Krumenauer, lado ímpar, ao Norte mede (6,20m), com as divisas para terras que são ou foram de Oddone Aurécio Dias e
Outros e nalmente a Sudoeste, termina em ponta aguda de forma triangular, mede (11,90m), com divisas para terras que são ou foram de Oddone
Aurécio Dias e Outros, fechando assim o polígono. Tudo conforme Certidão de Matrícula No 12.579, do Registro de Imóveis de Campo Bom, RS, extraída
em 20 de março de 2018 pelo exequente. Avaliação: R$ 13.000,00 (treze mil reais), atualizada pelo leiloeiro em 15 de setembro para as alienações judiciais
eletrônicas. O lote referente aos terrenos de matrículas No 1.400 e 1.401 e 12.579, integra 536,92m2, tomou tomando o número 195 da Rua Alfredo
Krumennauer, COHAB Sul, Campo Bom, RS. Em consulta ao cadastro imobiliário em 05/03/2020, constam edi cações pendentes de regularização no
Registro de Imóveis, conforme croquis disponíveis nos autos processuais. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais).
DEPOSITÁRIO DOS BENS: os executados. Os imóveis encontram-se em nome da pessoa física da ré. Em se tratando de empresa individual, empresário e
empresa se confundem e os bens respondem pelas dividas da empresa. Penhora reduzida por termo em 14/09/2017. Para ns de arrematação, a venda
só poderá ser perfectibilizada, preferencialmente pelo lance englobado. A individualização está sujeita a homologação do Juízo e os custos para a
regularização física e documental, ocorre a encargo do arrematante. AVALIAÇÃO: R$ 323.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 161.500,00 Observações: Leilão de
casas e terrenos em Campo Bom, RS
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LOTE: 3

Processo: 00110902427648

TERRENO PALMARES DO SUL - Aguarda cumprimento de avaliação para venda em leilão. Em loteamento. todos os lances sem avaliação são inválidos.
AVALIAÇÃO: R$ 1.000.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 500.000,00 Observações: TERRENO PALMARES DO SUL - Aguarda cumprimento de avaliação para
venda em leilão. Em loteamento. todos os lances sem avaliação são inválidos.
LOTE: 4

Processo: 5003360-08.2020.8.21.0029

TERRENO – lote urbano – localizado na Rua São Lourenço, sn, no Bairro Oliveira, Santo Ângelo, dentro de área maior da Matrícula 55.121, folha 169, livro 3
do Registro de Imóveis da Comarca de Santo Ângelo. Trata-se de um terreno urbano de 6,00 m de frente para a Rua São Lourenço, por 25,00m da frente
aos fundos, totalizando 150,00m2; situado ao sul com a propriedade de Julia Alves Oliveira, ao Norte com propriedade de Donaldo Falk, ao Leste com
propriedade do vendedor e a Oeste com a Rua São Lourenço. Inscrição municipal n. 01.02.226.0231, código cad. 31.519, Zonas Residenciais, do setor de
geoprocessamento do Município de Santo Ângelo, RS. O croqui de situação do lote em seu tamanho real está disponível para conhecimento público de
todos os interessados nos autos processuais, no site do leiloeiro www.arnoldoleiloes.com.br, e no site leilões da justiça, www.publicjud.com.br, pelos
quais ninguém poderá alegar desconhecimento pelo presente edital de leilão. O edital está certi cado pelo Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio
Grande do Sul – SINDILEI/RS. AVALIAÇÃO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), atualizada pelo leiloeiro em 10/11/2020. AVALIAÇÃO: R$ 75.000,00 |
LANCE MÍNIMO: R$ 37.500,00 Observações: É de exclusividade operacional e nanceira pelo arrematante das despesas para regularização física e
documental do terreno para seu nome. Terreno sem matrícula, apenas registro e cadastro na Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, RS.
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