Edital de leilão e intimação
MASSA FALIDA DE BRISA EMBALAGENS LTDA
MASSA FALIDA DE EVERTON LUIS STUMPF – EPP
MASSA FALIDA DE MXE PARTICIPAÇÕES LTDA
Dia: 07 de OUTUBRO de 2020, às 14h
Local do Leilão: on line através do site
www.nortonleiloes.com.br
Norton Jochims Fernandes, Leiloeiro Oficial, autorizado p/
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Regional Empresarial
da Comarca de Novo Hamburgo, venderá em público leilão
em dia, hora e local supra, do proc. nº 500491675.2020.8.21.0019, os bens a seguir descritos:
Imóvel 1: Um terreno c/área de 28.194,31m², sem
benfeitorias, de forma irregular, local.na R.Ruberto Alfredo
Brocker, B.Sander, c/demais medidas e confrontações conf.
Mat. nº 261 do RI de Três Coroas, lado impar da rua.
Avaliação: R$ 1.850.000,00
Imóvel 2: Um terreno c/5.325,00 m², de forma trapezoidal,
local.na R. Frederico Augusto Roennau nº 60, esq. c/a
R.Ruberto Alfredo Brocker, B.Sander, c/área construída de
3.778,70m2 dividida entre pavilhões industriais e
escritórios, c/demais medidas e confrontações conf. Mat.nº
590 do RI de Três Coroas. Avaliação: R$ 5.450.000,00. O
imóvel 1 e 2 são contíguos.
Imóvel 3: Um terreno c/3.665,00m², de forma trapezoidal,
local.na R. Ruberto Alfredo Brocker nº 360, B. Sander,
c/área construída de 1.775m2 de pavilhões industriais,
demais medidas e confrontações conf. Mat. nº 2.947 do RI
de Três Coroas. Avaliação: R$ 2.230.000,00. Este imóvel
está locado.
Valor total dos imóveis: R$ 9.530.000,00
Máquinas gráficas e equipamentos: empacotadora; prensas:
de fardos pneumática artesanal; plastificadora c/forno
encolhedor; conjunto de forração; impressoras: de off set,
Rekord, Roland 700; coladeiras de fita; cartucheira EFF
600; envernizadeira automática; máqs.: de costura.,
vazadoras, porco espinho, de corte/vinco, de serigrafia, de
fazer pacote de sacolas, de passar cola com mesa, de pingar
cola, Catu Daffener AS tipo prensa boca de sapo, lavar com
rolos; coladeira de abas; acopladeira manual; guilhotina
Polar; plastificadora; desfolhadeira (ou cortadeira) de
papel; forno verniz; CTP Heidelberg Creo; reveladora de
chapas; DVR central de monitoramento; geladeiras; mesa
de jantar; fogões; aparelhos de televisão; caixas contendo
brinquedos; formas de modelagem; bebedouro; matériaprima (fardos e bobinas de papel); gerador C350 D6;
gavetas de metal numeradas; cadeiras; armários;
escrivaninhas; estantes; mesas, maca; secador de ar;
compressores de ar; cofre; monitores; fax; cestos metálicos;
sofás; poltronas; empilhadeiras; aparelhos de ar
condicionado; prensinhas; coletor de pó; frezinhas;
reveladora; forno; gaveteiro; cortadeira de fitas; lote com
molinetes, carretilhas e 2 varas de pescar; relógio ponto;
balança; prateleiras; malas de viagem; CPUs; lote de

utensílios p/cozinha; inversor de frequência; conjunto de
câmeras de vigilância, etc. Avaliação: R$ 433.040,00
Avaliação total de imóveis e equipamentos:
R$9.963.040,00
Toda a arrematação é sujeita a homologação pelo Juízo,
propostas de pagamento abaixo da avaliação e ou de
parcelamento deverão ser apreciadas. É vedado preço vil.
Taxa leilão 10%. Como o leilão é on line efetue o cadastro
com antecedência, podem ser exigidos documentos.
VISITAÇÃO: 05 e 06 de OUTUBRO c/hora marcada
p/evitar aglomerações; mantendo distanciamento e uso
obrigatório de máscara. Contatos c/Vagner: (51)
99244.8861
INTIMAÇÃO: Ficam intimadas as partes e seus cônjuges
pelo presente edital caso não localizadas p/Sr. Oficial de
Justiça p/cientificação pessoal.
MAIS INFS: (51) 3360-1001 www.nortonleiloes.com.br

