
                             
EDITAL DE  INTIMAÇÃO E VENDA DIRETA 

Processo: 116/1.13.000018-7 

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Alto Uruguai-Sicredi 

Alto Uruguai RS/SC. 

Executado: Volnei Cleber Schwantes e Outros. 

 
ODILSON FUMAGALLI ÁVILA, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCISRS, sob n.º 357/2017, 

devidamente autorizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS ALTO URUGUAI-SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG, ora vendedora, inscrita no 

CNPJ sob o n. º 87.733.770/0001-21 venderá na modalidade  de Venda Direta o(s) bem (ns), a seguir 

relacionado(s):  BEM (NS): UM VEÍCULO FORD /CORCEL, ANO 1977, CHASSI 

LB4ESS63628, PLACA IEQ 8006, em péssimo estado de conservação, com a lataria e os para-choques 

corroídos pela  ferrugem, porta do motorista batida, porta direita emperrada, farolete esquerdo frontal 

quebrado, pintura geral descascada, sem rádio, dois pneus novos, motor funcionando (em uso). AVALIADO 

EM: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). DA OFERTA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O(s) bem (ns) 

será (ão) ofertado(s)/vendido(s) a partir do valor da avaliação, não será aceita proposta por preço inferior à 

50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem. Na hipótese de venda parcelada o proponente 

deverá realizar um depósito de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista, com parcelamento 

máximo de 3 vezes (3 parcelas). Caso haja interessados na aquisição por valor inferior ao da avaliação, as 

propostas serão consignadas nos autos para decisão judicial do incidente com prazo comum de 05 dias para 

manifestação das partes.  DA PROPOSTA DE COMPRA: A proposta de compra deverá ser encaminhada 

ao leiloeiro, acompanhada de cópia do documento de identificação do proponente (interessado), se pessoa 

física, ou do (a) representante legal, se jurídica, bem como dos atos constitutivos da empresa e comprovante 

residencial atualizado do proponente para o endereço eletrônico: Odilson@fumagallileiloes.com.br ou 

formuladas pessoalmente ao leiloeiro, na Rua Alagoas, 53, Bairro: Itapagé, Frederico Westphalen-RS 

mediante agendamento prévio, pelos telefones:  (55) 98403-1920/ (55) 98476-1920 (WhatsApp). Caso seja 

do interesse do proponente um modelo de “Proposta de compra”, está disponibilizado, junto ao site do 

leiloeiro: www.fumagallileiloes.com.br  para download (documentos do lote), ou poderá ser solicitado via 

e-mail, no endereço eletrônico acima mencionado; DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do 

Leiloeiro é de 5% (cinco por cento) do valor da venda, a qual correrá por conta do proponente, à vista ou a 

combinar.; DEMAIS INFORMAÇÕES: com Odilson Fumagalli Ávila, leiloeiro,  pelos telefones: (55) 

98403-1920 / (55) 98476-1920 (WhatsApp) e, ainda com Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Alto Uruguai – Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, pelo telefone: (55) 3744-7350-Ramal 257, 

das 09 h às 17 h. 

Frederico Westphalen-RS, 15 de Fevereiro de 2021. 

 

Odilson Fumagalli Ávila 

Leiloeiro Oficial 

 



Escritório: Rua Alagoas, 53, Bairro: Itapagé, Frederico Westphalen-RS, CEP: 98400-000. 

Contatos: (55) 98403-1920 / (55) 98476-1920. 

E-mail: Odilson@fumagallileiloes.com.br / Site: www.fumagallileiloes.com 


