EDITAL DE LEILÃO
Pelo presente edital se faz saber que por determinação judicial da Vara De Direito
Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, da Comarca de Porto Alegre/Rs.,
serão levados à hasta pública os bens arrecadados nos autos, cuja parte é MASSA FALIDA
DE KLA ENGENHARIA LTDA.
Processo nº 5021237-45.2020.8.21.0001.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
INICIO: 05/10/2020
TERMINO: 05/04/2021 até às 14h
LOCAL: A venda direta dar-se-á somente de forma eletrônica no site do leiloeiro.
FORMA DA ALIENAÇÃO: ELETRÔNICA. Salienta que a venda direta dar-se-á somente
na forma eletrônica, portanto eventuais interessados devem efetuar o seu cadastro no site
do leiloeiro www.rauppleiloes.com.br e ofertar o seu lanço, devendo observar o prazo para
encerramento do recebimento das propostas.
DESCRIÇÃO DOS BENS ARRECADADOS:
(01) medidor de fator de potencia Nansen MP2500D, com cabos e acessórios, avaliado em
R$ 15.000,00, (01) um medidor de simultaneidade BCM MSD3201, avaliado em R$
12.000,00, com cabos e acessórios, (01) um medidor de simultaneidade HE MS, avaliado
em R$ 8.000,00, Microhmímetro digital Megabras MPK-253, avaliado em R$ 22.000,00,
(01) Megôhmetro digital Megabras MD 5060, avaliado em R$ 2.500,00, (01) Regulador de
voltagem 3Kva, avaliado em R$ 500,00, (30) Alças préformadas para cabo de aço 3/8,
avaliado em R$ 200,00, a unidade, totalizando, R$ 6.000,00, (30) Alças préformadas para
cabo de alumínio 336, avaliada R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a unidade,
totalizando, R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).
TOTAL AVALIAÇÃO DOS BENS ARRECADADOS: R$ 91.550,00 (noventa e um mil
quinhentos e cinquenta reais).
LANCE MÍNIMO PARA AQUISIÇÃO DOS BENS ARRECADADOS:
A alienação dar-se-á na forma do artigo 142 § 2º da Lei 11.101/2005, observando o valor
mínimo indicado no despacho judicial, o qual limitou a arrematação pelo valor mínimo de
50% da avaliação.
ÔNUS: A venda será livre de qualquer ônus e gravames e não haverá sucessão do
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o
disposto no § 1º do art. 141 da lei 11.101/2005.
COMUNICAÇÕES PARA EFEITOS LEGAIS: Caso as partes e/ou quaisquer outros
interessados, a qualquer título, não sejam encontrados e/ou cientificadas por qualquer
razão, valerá o presente edital de notificação, segundo disposto no art. 887 c/c 889, par.
Único, do CPC. Ficam intimadas, além das partes e interessados a qualquer título, o
Ministério Público e Administrador Judicial através do presente edital.
COMISSÃO DE LEILÃO: 6% (seis por cento) paga integralmente pelo arrematante sobre
o valor apurado.
MAIORES INFORMAÇÕES COM LEILOEIRO OFICIAL:
Naio de Freitas Raupp – JUCERGS/RS 147/98
Telefones: (51) 3431.04.04 – 3423.33.33 – 993.467.118 – 996.666.585
Site do leiloeiro: www.rauppleiloes.com.br
E-mail: naioraupp@terra.com.br

