Avenida Cristovão Colombo, 400 - Bairro Predial
Torres - RS - CEP 95560-000
Fone: (51) 9980-58093
https://www.vidalleiloes.com.br
sac@vidalleiloes.com.br

Vagas de garagem Edifício Solar da Barra, em Torres
1º Leilão: 12/08/2020 - 10:30
2º Leilão: 27/08/2020 - 10:30
Local: Leonardo Truda 638, Bairro Getúlio Vargas, cep 95560-000 Torres
Observações: Para a participação online todos os itens solicitados no cadastro devem ser preenchidos e enviados, (o Leilão também será presencial, no
Átrio do Fórum de Torres/RS, se o fórum estiver aberto ao público)

LOTE: 001
O ESPAÇO-ESTACIONAMENTO NUMERO CINCO (05), do Edifício" Solar da Barra", situado em Torres/RS, no bairro Predial, na rua Firmino Torelly, nº 390, o
quinto, partindo de frente para o fundo de quem chega no recinto da garagem coletiva pela área de circulação, à direita e junto à parede de divisa oeste,
com área real privativa de 12,00 m2, área de uso comum de 1,53 m2, e área real global de 13,53 m2, correspondendo lhe uma fração ideal equivalente a
0.004444 nas coisas de uso comum e m proveitoso do edifício, sendo o terreno constituído pelo lote numero nove (09) da quadra numero quarenta e dois
(42), medindo dez metros(10,00m) de frente para a rua Firmino Torelly, por cinqüenta metros (50,00m) de extensão de frente a fundos, ou seja perfazendo
área super cial de quinhentos metros quadrados (500,00m2) fazendo fundos com o lote numero vinte e quatro (24) e extremando por um lado com o lote
número oito (08), e pelo outro lado com o lote numero dez (10). Imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Torres/RS, sob nº 35.073, livro
nº 02 folha 01, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 20.000,00 Observações: Para participação online
todos os itens solicitados pelo site devem ser preenchidos e enviados
LOTE: 002
O ESPAÇO-ESTACIONAMENTO NUMERO SEIS (06), do Edifício" Solar da Barra", situado em Torres/RS, no bairro Predial, na rua Firmino Torelly, nº 390, o
sexto, partindo de frente para o fundo de quem chega no recinto da garagem coletiva pela área de circulação, à direita e junto à parede de divisa oeste,
com área real privativa de 12,00 m2, área de uso comum de 1,53 m2, e área real global de 13,53 m2, correspondendo lhe uma fração ideal equivalente a
0.004444 nas coisas de uso comum e m proveitoso do edifício, sendo o terreno constituído pelo lote numero nove (09) da quadra numero quarenta e dois
(42), medindo dez metros(10,00m) de frente para a rua Firmino Torelly, por cinqüenta metros (50,00m) de extensão de frente a fundos, ou seja perfazendo
área super cial de quinhentos metros quadrados (500,00m2) fazendo fundos com o lote numero vinte e quatro (24) e extremando por um lado com o lote
número oito (08), e pelo outro lado com o lote numero dez (10). Imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Torres/RS, sob nº 35.074, livro
nº 02 folha 01, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 20.000,00 Observações: Para participação online
todos os itens solicitados no cadastro do site devem ser preenchidos e enviados.
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