
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ  

COMARCA DE GRANDES RIOS  

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GRANDES RIOS. 

Avenida Jose Monteiro de Noronha, 595 - Fórum - Centro –  

Grandes Rios/PR - CEP: 86845-000. 

 

Pelo presente edital, com prazo de 10 dias, se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à leilão/praça o(s) 

bem(ns) de propriedade do(s) devedor(es):  ADEMAR ALVES DA SILVA, BIANCA ALVES DA SILVA e 

LATICÍNIO ROSÁRIO DO IVAÍ LTDA, com possibilidade de arrematação, na forma presencial, da seguinte 

forma: 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 31 de janeiro do ano 2019, às 10:00 horas, cuja venda se fará pelo maior valor 

ofertado, não podendo ser inferior ao valor da avaliação, tão somente na modalidade eletrônica – mediante 

cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br (estando aberto para lances online a partir do quinto dia que 

antecede esta data). 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 14 de fevereiro do ano 2019, às 15:00 horas, cuja venda se fará por qualquer 

preço, a quem mais der, ressalvando o preço vil arbitrado em 50% da avaliação, nas modalidades online 

(mediante cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br) e presencial  

LEILOEIRO OFICIAL NOMEADO: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro público oficial, 

devidamente inscrito na JUCEPAR sob o n.º 660. 

LOCAL: Fórum de Grandes Rios - Rua José Monteiro Noronha, nº 595, Grandes Rios - PR, 86845-000. 

PROCESSO: Autos de nº 0000842-39.2016.8.16.0085, de Cumprimento de sentença, movida por LENIRA 

WELCOFF BONIFÁCIO em desfavor de ADEMAR ALVES DA SILVA, BIANCA ALVES DA SILVA e 

LATICÍNIO ROSÁRIO DO IVAÍ LTDA. 

BEM: 01 (um) tacho para fabricação de requeijão a vapor, fabricado pela empresa INOXUL – INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, todo em INOX, completo, com todos os acessórios pertinentes, equipamento nº 1194, com 

a capacidade de 1.000 litros, temperatura máxima 90º C, data de fabricação 03/2009. Observações segundo o 

avaliador judicial: aparentemente, se encontra em bom estado de conservação, uso e funcionamento.  

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 13.000,00 (treze mil reais), em 25 de setembro de 2018.  

DEPÓSITO: em mãos da executada LATICÍNIO ROSÁRIO DO IVAÍ LTDA.   

ÔNUS: Nada consta. Podendo existir ônus diversos não informados no processo ou com registro posterior às 

datas da expedição de matrícula e certidão do distribuidor. 

VALOR DA DÍVIDA: R$ 3.522,92 (três mil quinhentos e vinte dois reais e noventa dois centavos) em 

30/10/2018, que poderá ser acrescida das devidas correções, custas processuais, eventuais multas e honorários 

advocatícios. 

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO:  

a) Em caso de arrematação, 5% sobre o valor dos bens, a ser pago pelo arrematante; b) Caso a venda não se 

concretize por motivo imputável às partes e o leiloeiro já tiver promovido atos de divulgação (publicação do 

edital), será devida a comissão do leiloeiro no percentual de 2% sobre o valor da avaliação, a ser paga: I) Pelo 

exequente, em caso de adjudicação, acordo ou desistência; II) Pelo executado, nos casos de pagamento, 

remição e/o parcelamento da dívida. 

AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) ADEMAR ALVES DA SILVA, BIANCA ALVES DA SILVA e 

LATICÍNIO ROSÁRIO DO IVAÍ LTDA, por meio do seu representante legal, devidamente intimado(s) das 

designações acima para a realização dos leilões/praças, no caso de não ser(em) encontrado(s) pessoalmente para 

a intimação, bem como os demais credores interessados.   

OBSERVAÇÃO: Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas, por motivo superveniente, 

fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização. Edital subscrito e datado em 

06/12/2018. 

 

  

MARIA ÂNGELA CAROBREZ FRANZINI 

JUÍZA DE DIREITO 

 

http://www.kleiloes.com.br/
http://www.kleiloes.com.br/

