
 

 

 

EDITAL DE VENDA DIRETA e INTIMAÇÃO 
 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pelo 
EXMO. SR. DR. DIEGO SAVEGNAGO FAJARDO, JUIZ de DIREITO da Primeira Vara Judicial Cível da Comarca de 

Frederico Westphalen/RS, Venderá de Forma Direta, na forma da lei, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir 
relacionado(s): 
Processo n° 049/1.11.0000861-0: Exequente: Instituto Nacional De Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial / Executado: Cerâmica Tijoforte Ltda;  
Bem(ns): 11.400 (onze mil e quatrocentos) TIJOLOS SEIS FUROS, tamanho 9 x 14 x 19, no estado em que se 
encontram, e foram avaliados em R$-450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) o milheiro, totalizando o avaliação 
em R$-5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais). 
Depositário: Enio Piaia, Rodovia RST 472, Km 50, interior, Palmitinho-RS, CEP 98430-000. 

O(s) bem(ns) será(ão) ofertado/vendido(s) pela melhor oferta desde que não seja considerado preço vil. As 
propostas deverão ser encaminhadas ao leiloeiro, acompanhada de cópia dos documentos pessoais dos 
interessados, se pessoa física, ou do(a) representante legal, se jurídica, bem como dos atos constitutivos da 
empresa. A comissão do Leiloeiro é de 10% (dez por cento) do valor da avaliação/arrematação e correrá por conta 
do comprador/arrematante e deverá ser efetuada à vista (dinheiro/cheque). Caso ocorra o pagamento do débito, 
remição ou acordo entre as partes, antes da homologação da venda, a comissão da corretora será de 2% (dois por 
cento), no caso de bens imóveis e 3,33% (três virgula trinta e três por cento), para bens móveis, calculada sobre o 
valor da proposta apresentada, a ser satisfeita pela parte executada. Havendo a suspensão ou extinção da 
execução em virtude de acordo antes da venda direta, este somente será suspenso após o pagamento das custas e 
demais despesas processuais, inclusive aquelas do Leiloeiro. Eventuais ônus existentes sobre os bens levados a 
venda direta (impostos, multas, tributos, taxas, encargos e demais ônus) serão sub-rogados no valor obtido na 
arrematação conforme disposto no parágrafo único do artigo 130 do CTN, de modo que o(s) futuro(s) 
arrematante(s) recebe o(s) bem(ns) livre(s) e desembaraçado(s). É de inteira responsabilidade do adquirente o 
pagamento do IPVA e demais despesas de transcrição, bem como a regularização do bem junto ao DETRAN/RS. 
Ficam desde já as partes, seus cônjuges se casados forem, credor hipotecário, pignoratício, anticrético, 
usufrutuário, senhorio direto e demais interessados, INTIMADOS pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VENDA 
DIRETA, para todos os atos aqui mencionados, caso se encontrem em lugar incerto e não sabido ou não venham a 
ser localizadas pelo(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889, § único, do CPC. 
Informações pelo site www.rechleiloes.com.br, e-mail: contato@rechleiloes.com.br ou pelo Fone: (54) 9122-6399 
ou (55) 9978-9496. 
Frederico Westphalen/RS, 10 de março de 2016. 

Alexandre Rech - Leiloeiro Oficial 

http://www.rechleiloes.com.br/
mailto:contato@rechleiloes.com.br

