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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008013-26.2016.4.04.7005/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: UTECS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI
APENSO(S) ART.28 LEF: 5001371-03.2017.4.04.7005
EDITAL Nº 700007408384
Nº 63/2019
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$ 1.834.267,02 em 03/2018, a ser atualizado na data do pagamento.
Avaliação: R$ 800,00 (oitocentos reais), em 12/2018.
Depositário: JOÃO CARLOS DE SOUZA
Leiloeiro: LUIZ CARLOS DALL´AGNOL
Localização dos bens: Rua: Erva Mate, 97, Tropical, ou Rua Visconde do Rio Branco, 2633, quase esquina com
Tancredo Neves, em frente ao Posto, Centro, ambos em Cascavel (PR).
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo motocicleta; marca/modelo SUNDOWN/HUNTER; ano
de
fabricação: 2007 ano
do
modelo: 2007; combustível: gasolina; placa:
APF-9682; Renavam:
0093.630247-0;
Chassi:
94J2XMJH77M022700". Observação do Oficial de Justiça quando da avaliação: "motocicleta parada há 03 (três) anos,
em bom estado de conservação, com 02 pneus semi novos".
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).

