PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CORREIA PINTO – SC
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO e INTIMAÇÃO
Leilão Único e on line: 22/05/2019 às 15:00 horas (pela melhor oferta, desde que
valor não vil). Site www.dbsleiloes.com.br
Daniella Bianchini Spuldaro, Leiloeira Ppública Oficial e Rural, devidamente
autorizada pelo Exmo. Senhor Doutor Juiz da Vara Única da Comarca de Correia Pinto - SC, Dr.
Andre da Silva Silveira, venderá em Hasta Pública On Line, na forma da lei, em data única, no
estado em que se encontra o bem penhorado no processo a seguir descrito:
Processo nº: 0000194-34.2002.8.24.0083/02
Exequente: Fabio Pellizzaro
Executado: Clóvis Rogério Liposki e outro
Bem: UMA CAMIONETE, marca Ford, modelo F4000, ano 1976, cor amarela, a diesel, placa
MAP 9296, Renavam 551196374. Avaliada em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Depositário: Clóvis Rogério Liposki. Vistoria: Localidade de Água Branca, s/nº, casa bege,
próximo a Igreja e no Morro do Capitão, Interior, Correia Pinto - SC.

Pelo presente edital, fica intimado o executado, senhorio direto, nos termos do art.
889, incisos e Parágrafo Único do NCPC. A arrematação será procedida com pagamento à vista. A
comissão da Leiloeira, paga à vista, será de 5% (cinco por cento), e correrá por conta do
arrematante, adjudicante, em caso de arrematação ou adjudicação; e de 2,5% pelo remitente, em
caso de acordo/remição. A comissão da Leiloeira é ônus sucumbencial, portanto, não será devolvida
a comissão em caso de desistência. 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
aquelas da leiloeira, observado o mínimo correspondente a 200 URCE´s. Maiores informações com
a Leiloeira, escritório na Rua Fausto de Souza, nº 14, Centro, Lages/SC, pelos fones/fax (49) 32292486 ou 9913-0550, ou através do Edital publicado no site www.dbsleiloes.com.br .
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Leiloeira Oficial - AARC 214
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