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Fusca 1977, Reboque, Astra 2002
1º Leilão: 01/12/2020 - 10:30
2º Leilão: 16/12/2020 - 10:30
Local: Av: Leonardo Truda 638, Fórum de Torres/RS
Leiloeiro: Gibraltar Pedro Cipriano Vidal

LOTE: 01
) UM FUSCA VW 1300, ano e modelo 1977, cor vermelho, placas MAQ 2943, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00 | LANCE
MÍNIMO: R$ 3.000,00 Observações: A venda se fará por valor igual ou superior ao da avaliação, que poderá ser atualizada por ocasião da Praça. Os
interessados em participar do leilão virtual deverão antecipadamente efetuar cadastro no site do leiloeiro, www.vidalleiloes.com.br. Serão aceitos lances
online até às 10:30 horas do dia 01 de dezembro. Não havendo licitantes, ca designado o dia 16 de dezembro, para venda em 2º Praça, pelo valor inicial
de 50% da avaliação. As condições de participação, lances, serão iguais as da primeira data. O leilão será também presencial nas duas datas se o Fórum
estiver aberto ao público. 1ª) A comissão do Leiloeiro será de 10%, paga no ato, sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição e correrá por conta
do comprador, adjudicante ou remitente. Pagamento: a vista ou de "no mínimo" 25% no ato da arrematação, e o saldo devedor em até 30 parcelas
consecutivas corrigidas pelo INCC. O não pagamento implica na perda do sinal e da comissão do leiloeiro
LOTE: 02
UM GM/ASTRA EXPRESSION, ano e modelo 2002, cor prata, placas IKO 6943 avaliado, tabela pe outubro de 2020 em R$ 12.377,00 (doze mil trezentos e
setenta e sete reais) AVALIAÇÃO: R$ 12.377,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 0,00 Observações: A venda se fará por valor igual ou superior ao da avaliação, que
poderá ser atualizada por ocasião da Praça. Os interessados em participar do leilão virtual deverão antecipadamente efetuar cadastro no site do leiloeiro,
www.vidalleiloes.com.br. Serão aceitos lances online até às 10:30 horas do dia 01 de dezembro. Não havendo licitantes, ca designado o dia 16 de
dezembro, para venda em 2º Praça, pelo valor inicial de 50% da avaliação. As condições de participação, lances, serão iguais as da primeira data. O leilão
será também presencial nas duas datas se o Fórum estiver aberto ao público. 1ª) A comissão do Leiloeiro será de 10%, paga no ato, sobre o valor da
arrematação, adjudicação ou remição e correrá por conta do comprador, adjudicante ou remitente. Pagamento: a vista ou de "no mínimo" 25% no ato da
arrematação, e o saldo devedor em até 30 parcelas consecutivas corrigidas pelo INCC. O não pagamento implica na perda do sinal e da comissão do
leiloeiro
LOTE: 03
UM REBOQUE GUAIBA, ano e modelo 1989, cor branca, placa IHI 3442 avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 | LANCE MÍNIMO:
R$ 1.000,00 Observações: A venda se fará por valor igual ou superior ao da avaliação, que poderá ser atualizada por ocasião da Praça. Os interessados em
participar do leilão virtual deverão antecipadamente efetuar cadastro no site do leiloeiro, www.vidalleiloes.com.br. Serão aceitos lances online até às 10:30
horas do dia 01 de dezembro. Não havendo licitantes, ca designado o dia 16 de dezembro, para venda em 2º Praça, pelo valor inicial de 50% da
avaliação. As condições de participação, lances, serão iguais as da primeira data. O leilão será também presencial nas duas datas se o Fórum estiver
aberto ao público. 1ª) A comissão do Leiloeiro será de 10%, paga no ato, sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição e correrá por conta do
comprador, adjudicante ou remitente. Pagamento: a vista ou de "no mínimo" 25% no ato da arrematação, e o saldo devedor em até 30 parcelas
consecutivas corrigidas pelo INCC. O não pagamento implica na perda do sinal e da comissão do leiloeiro.
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