EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO VIRTUAL
INTIMAÇÃO DE: WILLIAM CRUZ DA SILVA E
THIAGO RONDOM BARCELOS E
1ª Data: 09/03/2022
2ª Data: 21/03/2022
Hora: 14:30 horas
Local: Clóvis Leiloeiro - www.clovisleiloeiro.com.br
JOSÉ CLÓVIS VAZ DE SOUSA, Leiloeiro Público Oficial devidamente autorizado
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul, nos autos
do Processo Crime 5001044-83.2021.8.21.0062, que MINISTÉ RIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL move contra as partes acima denominadas,
levará a hasta pública, dia, hora e local supracitado o veículo abaixo relacionado.
Objeto do Pregão:
UM Veículo marca FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 Placa IVM 2870, Ano/ Modelo
2014/2015, cor vermelha, renavam 01003954771, chassi 9BD196271F2226974,
alc/gas, com alguns arranhões na lataria, apresentando avaria na grade do parachoque frontal, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 30.200,00 (trinta
mil e duzentos reais).
Forma de Pagamento:
Os interessados em adquirir o veículo penhorado em prestações poderão apresentar
por escrito até o início do primeiro Leilão, proposta de aquisição do bem no valor não
inferior ao da avaliação. Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem
por valor que não seja considerado vil. As propostas conterão, em qualquer hipótese,
oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento (25%) do valor do lance
à vista e o restante parcelado em até trinta (30) meses, garantido por caução idônea,
quando se tratar de bens móveis. As propostas para aquisição em prestações
indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições
de pagamento do saldo. Apresentação da proposta prevista no art. 895 do CPC, não
suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado. Fica intimado por este Edital o devedor, cônjuge
se casado for. Despesas de arrematação por conta do arrematante. Não havendo
interessados para a 1ª Praça, o veículo permanecerá alienado a hasta pública,
podendo ser vendidos na 2ª data (21/03/2022), mesmo horário e local, ao melhor
preço ofertado pelo licitante, a partir do índice de 50% (cinquenta por cento) do valor
da avaliação. Maiores informações pelos contatos (55) 3223–8071 / 99603-1521/
clovisleiloes@terra.com.br / www.clovisleiloeiro.com.br.
Rosário do Sul, 22 de novembro de 2021.
José Clóvis Vaz de Sousa
Leiloeiro Oficial.-
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