01
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Disponibilizado no D.E.: 08/10/2019
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb19@jfpr.jus.br
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003649-58.2014.4.04.7012/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BACH LTDA – ME
APENSO(S) ART.28 LEF: 5004112-97.2014.4.04.7012
EDITAL Nº 700007407952
Nº 62/2019
O Dr. ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz(a) Federal da 19ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do
Paraná, na forma da lei, FAZ SABER aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos
supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s) executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 155.516,75 em 03/2019, a ser atualizado na data do pagamento.
Avaliação: Valor Total - R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em 01/2019.
Depositário: CLEOMAR BACH
Leiloeiro: LUIZ CARLOS DALL´AGNOL
Localização dos bens: Rua Itabira, 324, Térreo, Jardim Primavera, 85502-000, Pato Branco (PR).
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): 1) "Veículo caminhonete; marca/modelo FIAT/STRADA FIRE FLEX; ano de fabricação: 2012; ano do
modelo: 2012; combustível: álcool/gasolina; placa:
AVH-9378; Renavam:
0046.345240-2;
Chassi:
9BD27803MC7525302". Observação do Oficial de Justiça quando da avaliação: "porta e lateral do lado direito avariadas
(batidas); pneus, estofamento e pintura externa em razoável estado de conservação". Avaliação: R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), em 01/2019;
2) "Veículo caminhonete; marca/modelo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX; ano de fabricação: 2011; ano do
modelo: 2012; combustível: álcool/gasolina; placa:
ATY-8372; Renavam:
0032.382001-8;
Chassi:
9BD27833MC7393619". Observação do Oficial de Justiça quando da avaliação: "em bom estado de
conservação". Avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 01/2019.
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, estas de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
do bem, a serem suportadas pelo arrematante.
Observações: Fica(m) o(a/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(is), responsável(eis)
tributário(s), depositários, proprietário(s), possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a), coproprietário(a) por
meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
1º LEILÃO: dia 07-11-2019 às 14:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.
2º LEILÃO: dia 22-11-2019 às 14:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do valor da avaliação.
LOCAL: ACIC - Associação Comercial e Industrial de Cascavel, sito na Rua Pernambuco, nº 1800, Centro, Cascavel
(PR), telefone (45) 3037-3374, e por meio eletrônico mediante acesso ao sítio da internet www.dallagnolleiloes.com.br.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital que será afixado no local de costume e
publicado na forma da lei. Eu, Gelson Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

