EDITAL DE LEILÃO

DATA ÚNICA: 03 DE MAIO DE 2016
2016

AS 14h / Primeiro Leilão (valor igual ou superior a avaliação).
AS 14h30 /Segundo Leilão (a quem mais der desde que valor não vil).
LOCAL: Átrio da Justiça do Trabalho – Rua James Robert Amos n. 184,
Lages-SC.

Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pela Exma.
Sra. Doutora Andréa Cristina de Souza Haus Bunn, Juíza da 3° Vara do
Trabalho de Lages/SC, venderá em Primeiro e Segundo Leilão na forma da
Lei, conforme preceitua o art. 888 § 1° da CLT, em dia, horas e local
supracitados, os bens penhorados no processo, conforme segue:

1 – Processo RTOrd
RTOrd 00008170000817-98.2015.5.12.0060
Deprecante: Camila Lago
Deprecado: Clinica Odontologica Rosa e Tozzo Ltda – ME, Felipe Ramos Rosa.
Bens: 1) Um equipamento odontológico – cadeira odontológica – conjunto
UNIK C-4, com controle elétrico, sugador e refletor marca KAVO do Brasil
Industria e Comércio, semi-novo, avaliado em R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil
reais), equipamento utilizado pela executada. 2) Um conjunto UNIK C-4,
cadeira de dentista com controle elétrico, composta de mesa, equipo e refletor,
cor cinza, em bom estado de uso, conservação e funcionamento, marca Kavo,
sem numero de serie ou identificação aparente, avaliada em R$ 21.000,00
(Vinte e um mil reais). Valor total da penhora: R$ 47.000,00 (Quarenta e sete
mil reais). Depositário: Felipe Ramos Rosa. Vistoria: Rua Emiliano Ramos
387, Centro, Lages-SC. O bem poderá ser arrematado em Primeiro Leilão pelo
valor da avaliação, ou, em segundo leilão por no mínimo 51% do valor da
avaliação.

Pelo presente edital, ficam intimados os executados, se não forem encontrados
pelo Oficial de Justiça, suprindo, assim a exigência contida no § 5°, art. 687

do CPC. A arrematação será procedida com pagamento à vista, ou garantir o
lance com sinal correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do bem. Se o
arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e quatro) horas o
preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal dado,
voltando à praça os bens executados. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação, acordo/remição ou adjudicação e
correrá por conta do arrematante, remitente ou adjudicante, que deverão
arcar também com despesas do leiloeiro, as quais serão devidamente
comprovadas no momento do leilão. Nos casos de dissolução consensual entre
as partes e/ou nos casos de suspensão ou extinção da ação depois de iniciados
os atos preparatórios da hasta pública, esta somente será suspensa após o
pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive as do leiloeiro.
Maiores informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, através do
telefone 49 99012277 ou no endereço: Rua Benjamin Constant 28, sala 81 –
Fone 3226.0765, ou também através do site: www.bampileilões.com.br e email: leilao@ricardobampi.com.br.

___________________________________
Andréa Cristina de Souza Haus Bunn
Juíza da 3ª Vara do Trabalho

_______________________________
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