EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Terceira Vara do Trabalho – Lages/SC
DATA ÚNICA: 08 DE MAIO DE 2018
Às 14h / Primeiro Leilão (valor igual ou superior a avaliação).
As 14h15 /Segundo Leilão (no mínimo 51% do valor da avaliação).
LOCAL: Átrio da Justiça do Trabalho – Rua James Robert Amos n. 184, Lages-SC.
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Doutor
Glaucio Guagliariello, Juiz do Trabalho Substituto da Terceira 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 nos
processos, conforme segue:
1 – PROCESSO N. 0000406-21.2016.5.12.0060
RECLAMANTE: ADENIR RODRIGUES MARAFIGO
RECLAMADO: CLOVIS PEREIRA MACHADO
Bens: a) Um caminhão tanque marca Mercedes Benz, modelo L1618, placa LZO 0974,
renavam 550763066, chassi 9BM386014MB906914, ano de fabricação e modelo
1991/1991, diesel, cor amarela, 22,00t, 184 cv, em regular estado de uso, conservação e
funcionamento, lataria e interior em regular estado, pneus em regular estado. Avaliado
em R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), tendo a numeração do motor alterada conforme NFe
311381. Ônus: Existem débitos junto ao Detran no valor de R$ 6.045,24. Depositário:
Ricardo Bampi.
b) Um veículo caminhão MERCEDES BENS/L 608 D placa LZG7164, Renavam
550605029, chassi 30830212489228, número do motor 34391010095434, à diesel, ano
de fabricação e do modelo 1980, cor azul, carroceria tipo aberta estado de conservação
regular, pneus carecas, pequenos danos à cabine, pintura fosca. Avaliado em R$
20.000,00 (vinte mil reais). Ônus: Existem débitos junto ao Detran no valor de R$ 129,05.
Depositário: Ricardo Bampi.
c) Um veículo caminhão VOLVO/NL 10 4x2 placa LWR1274, Renavam 543417522,
chassi 9BVN2B2A0NE630273, ano de fabricação e modelos 1992, à diesel, cor branca,
estado de conservação regular com pintura fosca. Avaliado em R$ 46.962,00 (quarenta e
seis mil, novecentos e sessenta e dois reais). Ônus: Existem débitos junto ao Detran no
valor de R$ 2.964,60. Depositário: Ricardo Bampi.
2 – PROCESSO N. 0000817-98.2015.5.12.0060
RECLAMANTE: CAMILA LAGO
RECLAMADO: CLINICA ODONTOLÓGICA ROSA E TOZZO LTDA – ME E
OUTROS
Bem: 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 número de série ou identificação aparente, avaliada em
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Depositário: Felipe Ramos Rosa. Vistoria: Rua
Emiliano Ramos, 387, Centro, Lages-SC.
Pelo presente edital, ficam intimados os executados, se não forem encontrados pelo
Oficial de Justiça, suprindo, assim a exigência contida no art. 889 I do NCPC. 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 e 2,5% em cada de
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 999012277 ou no endereço:
Avenida Belizário Ramos 3738, sala 9, Centro, Lages-SC – Fone 3226.0765, ou também
através do site: www.bampileiloes.com.br e e-mail: leilao@ricardobampi.com.br.
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