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MASSA FALIDA DE REAL TABACOS LTDA - EPP
1º Leilão: 30/09/2020 - 15:00
Local: Rua Carlos Maurício Werlang, 334, Bairro Santo Inácio, Santa Cruz do Sul-RS
Leiloeiro: Sérgio Scholante
Observações: A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação, inadmitido preço vil. A comissão a ser paga a
titulo de remuneração do leiloeiro, na hipótese de leilão realizado, será de 10% sobre o valor da arrematação dos bens a serem vendidos. Aquele que ofertar
durante o certame e que não efetuar o pagamento estará sujeito às penas previstas Art. 335 do Código Penal, sem prejuízo à transferência da arrematação
para a melhor proposta que seguir a este inadimplente. Art. 335 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40 CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de
1940 - Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal,
ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
- Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.
- Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se
abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida. - Inutilização de edital ou de sinal

LOTE: 01

Processo: 5000019-92.2018.8.21.0077

Um Caminhão Trator (cavalinho de um eixo) Marca Navistar modelo International, 9.800, 4x2, ano/mod 2001, cor branca, 380CV, placa IKF-4618,
Renavan766752283. Ônus: é ônus do comprador o pagamento da importância de R$ 6.500,00, referente as despesas com a remoção e armazenagem do
bem. AVALIAÇÃO: R$ 60.800,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 30.400,00
LOTE: 02

Processo: 5000019-92.2018.8.21.0077

Uma Máquina de Corte de Fumo, importada, marca Haune German, modelo KTC 45, muito antiga, fora de linha, ano de fabricação entre 1966 e 1975, a qual
foi parcialmente transformada de hidráulica para pneumática, falta o comando elétrico. AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 50.000,00
LOTE: 03

Processo: 5000019-92.2018.8.21.0077

Uma Máquina de Corte de Fumo, importada, marca Haune German, modelo KTC 45, muito antiga, fora de linha, ano de fabricação entre 1966 e 1975,
necessitando ser transformada de hidráulica para pneumática para ter condições de uso atualmente, com comando elétrico. AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 |
LANCE MÍNIMO: R$ 50.000,00
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