FÁBRICA PRODUTOS FARMACEUTICOS – EQUIP.OSMOSE
REVERSA – AUTOCLAVES – EXTRUSORAS CIOLA – FILTROS
MICRA – TANQUES – INJETORAS – SOPRADORAS –
ENVASADORAS – ROTULADORA – 2 SPRINTER MB 311 E 313 – GOL
– CLIO - ETC 1º Leilão: 18/02/2020 - 14:00
Leiloeiro: Norton Jochims Fernandes
Local: RUA JOSÉ GARIBALDI, 1230 - VIAMÃO/RS
Observações: Massa Falida de Industria FarmaceuticaTexon Ltda – Pr. 039/1.11.0001402-9 Exmo. Sr. Dr. Juíz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Viamão/RS, torna público que será realizado pelo leiloeiro Norton
Jochims Fernandes, nos autos mencionados, o público leilão dos bens a seguir descritos: * O leilão será online e
presencial para o lote englobado e veículos, preferência para arrematação englobada. Os bens serão vendidos
no estado em que se encontram. Venda ad cospus. O Juízo reserva-se o direito de alterar, retirar ou incluir,
homologar ou não algum bem sem que isso importe em qualquer direito aos interessados. Toda a arrematação
é sujeita a homologação pelo Juízo, as ofertas deverão ser apreciadas. INTIMAÇÃO: Ficam intimadas todas as
partes pelo presente edital.

LOTE: 001 Englo
COMPLEXO INDUSTRIAL: Grupo de prédios e imóveis em 10 matrículas nºs 10084, 26094, 25213, 25214,
28738, 28739, 26495, 28704, 26500 e 28717 do Registro de Imóveis de Viamão, somando aproximadamente
área de 19.276,82 m², e tendo área construída com pavilhões, escritórios, guarita, áreas de fábrica e carga com
aprox. 9.340,00m2. Algumas construções não estão averbadas. O acesso se dá pelas ruas José Garibaldi e
pelas Ruas A e C do Condomínio Colorado. Avaliação total dos imóveis R$9.064.000,00 VEÍCULOS: M.BENZ
313 CDI Sprinter F, pl. INS1807, ano/mod 06/07 R$23.000,00; M.BENZ 311 CDI Sprinter F, pl. ILJ4115, ano/mod
2003 R$19.000,00; Renault/Clio RL 1.0 16v, pl. ILC1325, ano/mod 02/03 R$10.500,00; VW/GOL SPECIAL, pl.
IKB3927, ano/mod 2001 R$11.000,00 MÁQUINAS E BENS: equipamentos Osmose reversa, ltros de micra 3M,
autoclaves com trocador completas, extrusoras Ciola, maqs. De prensagem de bolsas, muitos tanques de inox
vários tamanhos, autoclave a vapor, unid. De tratamento de ar UTA, sistema de pré tratamento de agua para
clorar e desclorar, injetoras Romi Pratica 80, envasadora automatica Flow Pack, sopradora extrusora de tubo
Multi União, sopradoras Pavan e Zanetti, 2 chiller, maq de fechar caixas, moinhos, re laderia, lote de
polipropileno, caldeira mau estado, ensacadora Indunarzi, equip. fotometro Digimed, Chiller 56 kw, sistema de
ar condicionado York em toda a fábrica, rotuladora, regravadora de embalagem, esteiras, compressor Atlas
Copco, equip ELX 808LBS, embaladora de bolsas em PP, espectrofotometro, lote de corrugados, motores
grandes, torre de resfriamento, sopradora Pavan e Zaneti, maq de enchimento, correias transportadoras,
rotuladora, alimentadora automatica de extrusoras, lote de computadores, servidores, nobreak, mesas,
armarios, moveis, splits, lote de sensores de temperatura, mesa de reunião, cadeiras, rampa de carregamento
hidraulico, estufa, condituvimetro phneutro, lote de caixas de aço, desumidi cador, estufas,m fornos, chapa
aquecedora, na alisador de toc Spectra Sievens, exaustor, armarios vestiário, ferramentas, paleteiro,
autoclaves demonstração, maq de imprimir cod barras, cabine de pesagem, mesas de inox, carrinhos, portico
de tubos, rolos de tas, paleteiras, bombas de vacuo, palets, incubadoras, geladeiras, praeleiras, quadro de
força, frigobar, estufas, gaveteiros, etc. Avaliação total dos equipamentos e móveis R$ 3.086.606,00
AVALIAÇÃO: R$12.214.106,00 | LANCE MÍNIMO: R$6.108.000,00 Observações: Massa Falida de Industria
FarmaceuticaTexon Ltda – Pr. 039/1.11.0001402-9 Exmo. Sr. Dr. Juíz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Viamão/RS, torna público que será realizado pelo leiloeiro Norton Jochims Fernandes, nos autos mencionados,
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o público leilão dos bens a seguir descritos: * O leilão será online e presencial para o lote englobado e
veículos, preferência para arrematação englobada. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram.
Venda ad cospus. O Juízo reserva-se o direito de alterar, retirar ou incluir, homologar ou não algum bem sem
que isso importe em qualquer direito aos interessados. Toda a arrematação é sujeita a homologação pelo Juízo,
as ofertas deverão ser apreciadas. INTIMAÇÃO: Ficam intimadas todas as partes pelo presente edital. Lista
com fotos no site. CadastreLOTE: 002
M.BENZ 313 CDI Sprinter F, Ano/mod 06/07 PLACA INS 1807 (VENDA DESSE BEM CASO NÃO SEJA
CONFIRMADO O LOTE ENGLOBADO 01) AVALIAÇÃO: R$23.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$13.800,00
Observações: Massa Falida de Industria FarmaceuticaTexon Ltda – Pr. 039/1.11.0001402-9 Exmo. Sr. Dr. Juíz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Viamão/RS, torna público que será realizado pelo leiloeiro Norton
Jochims Fernandes, nos autos mencionados, o público leilão dos bens a seguir descritos: * O leilão será online
e presencial para o lote englobado e veículos, preferência para arrematação englobada. Os bens serão
vendidos no estado em que se encontram. Venda ad cospus. O Juízo reserva-se o direito de alterar, retirar ou
incluir, homologar ou não algum bem sem que isso importe em qualquer direito aos interessados. Toda a
arrematação é sujeita a homologação pelo Juízo, as ofertas deverão ser apreciadas. INTIMAÇÃO: Ficam
intimadas todas as partes pelo presente edital. Lista com fotos no site. CadastreLOTE: 003
M.BENZ 311 CDI Sprinter F, pl. ILJ4115, ano/mod 2003 (VENDA DESSE BEM, CASO NÃO SEJA CONFIRMADO O
LOTE ENGLOBADO 01) AVALIAÇÃO: R$19.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$11.400,00 Observações: Massa Falida
de Industria FarmaceuticaTexon Ltda – Pr. 039/1.11.0001402-9 Exmo. Sr. Dr. Juíz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Viamão/RS, torna público que será realizado pelo leiloeiro Norton Jochims Fernandes, nos autos
mencionados, o público leilão dos bens a seguir descritos: * O leilão será online e presencial para o lote
englobado e veículos, preferência para arrematação englobada. Os bens serão vendidos no estado em que se
encontram. Venda ad cospus. O Juízo reserva-se o direito de alterar, retirar ou incluir, homologar ou não
algum bem sem que isso importe em qualquer direito aos interessados. Toda a arrematação é sujeita a
homologação pelo Juízo, as ofertas deverão ser apreciadas. INTIMAÇÃO: Ficam intimadas todas as partes pelo
presente edital. Lista com fotos no site. CadastreLOTE: 004
VW/GOL SPECIAL, pl. IKB3927, ano/mod 2001 AVALIAÇÃO: R$11.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$6.600,00
Observações: Massa Falida de Industria FarmaceuticaTexon Ltda – Pr. 039/1.11.0001402-9 Exmo. Sr. Dr. Juíz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Viamão/RS, torna público que será realizado pelo leiloeiro Norton
Jochims Fernandes, nos autos mencionados, o público leilão dos bens a seguir descritos: * O leilão será online
e presencial para o lote englobado e veículos, preferência para arrematação englobada. Os bens serão
vendidos no estado em que se encontram. Venda ad cospus. O Juízo reserva-se o direito de alterar, retirar ou
incluir, homologar ou não algum bem sem que isso importe em qualquer direito aos interessados. Toda a
arrematação é sujeita a homologação pelo Juízo, as ofertas deverão ser apreciadas. INTIMAÇÃO: Ficam
intimadas todas as partes pelo presente edital. Lista com fotos no site. CadastreLOTE: 005
Renault/Clio RL 1.0 16v, pl. ILC1325, ano/mod 02/03 AVALIAÇÃO: R$10.500,00 | LANCE MÍNIMO:
R$6.300,00 Observações: Renault/Clio RL 1.0 16v, pl. ILC1325, ano/mod 02/03
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