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  EDITAL DE LEILÃO  

 
O Doutor LORIL LEOCÁDIO BUENO JUNIOR, Meritíssimo Juiz 
de Direito Substituto da 7ª Vara Cível desta Comarca de Maringá, Esta-
do do Paraná, na forma da lei, etc... 

 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que serão levados à venda e arrematação em primeira ou segunda praça, de forma presi-
dencial e on-line (www.kleiloes.com.br) simultaneamente, bem como de intimação das partes inte-
ressadas EXCELLENCE ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra SOM E IMAGEM COMERCIO 
E LOCACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, sendo:  
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de maio de 2018, às 14:00 horas, somente na modali-
dade “on line” pelo portal www.kleiloes.com.br; 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 05 de junho de 2018, às 14:00 horas, na modalidade pre-
sencial: no Endereço do Leiloeiro (Av. Carlos Gomes, 226, Zona 05 – Maringá-PR), para a venda 
a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, ou seja, 60% da avaliação. 
PROCESSO: Autos n.º 06221-39.2014.8.16.0017, de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJU-
DICIAL, proposta por EXCELLENCE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, em desfavor de SOM 
E IMAGEM COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 
BENS: 1) Um Equipamento para automação residencial CRESTON CEN-IDOC-PWE-B-S IN-
TERFACE, no valor de R$ 2.904,77; 
2) Um equipamento para automação residencial consistente num controlador DRAPE CRESTON 
C2N-SDC 2 CANAIS, no valor de R$ 1.649,50; 
3) Um equipamento para automação residencial consistente em um RECEPTOR RF CRESTON 
CNRFGWA, no valor de R$ 1.856,98; 
4) Um equipamento para automação residencial consistente em um CONVERSOR CRESTON 
ABVR-1 SINAL BALANCEADO, no valor de R$ 1.234,53 
5) Um equipamento para automação residencial consistente em um ILUX CRESTON CLS-C6W 
ILIMINAÇÃO AUTOMAÇÃO, no valor de R$ 4.035,56; 
6) Vinte caixas acústicas ABSOLUTE MT5 MOTORIZADA 139W, todas no total de R$ 
33.176,64; 
7) Vinte caixas acústicas ABSOLUTE FX 4 EMBTURI 90W, total no valor de R$ 12.428,27; 
8) Uma COIFA ELETTROMEC MAYFLWER VIDRO, no valor de R$ 9.326,39; 
9) Uma COIFA ELETTOMEC BOLOGNA 90cm, no valor de R$ 5.695,43; 
10) Uma ADEGA DE VINHO ELETTROMEC CV 28X 110V, no valor de R$ 2.271,95; 
11) TREZENTOS E OITO CAPAS PARA CELULAR IPHONE 5, todas no valor total de R$ 
4.760,92; 
12) Uma COIFA KITCHENAID KAI 90AR 90cm 220V, no valor de R$ 8.288,97; 
13) Uma LAREIRA ELÉTRICA DIMPLEX CS3311 220V RETRO, no valor de R$ 3.101,88; 
14) Duas CAIXAS MONITOR DE AUDIO RS6 INGLESAS, as duas pelo preço de R$ 5.166,34; 
15) Um EXPOSITOR ELETRO 1,40X2,00m, tampa de vidro branco, no valor de R$ 5.072,98; 
16) Duas COIFAS APLO FALMEC TEMIS 90cm, no valor de R$ 2.990,00, e todas no valor atua-
lizado de R$ 6.203,76. 
ÔNUS: Eventuais constantes no auto de avaliação 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 107.174,87 (aproximadamente), atualizada em 03/04/2018. 



 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
7ª SECRETARIA DO CIVEL DO FORO DA COMARCA DE MARINGÁ 

Avenida Pedro Taques, 294 – Zona 07 – Maringá – PR 
Fone: (44) 3472-2743 

 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 172.446,30, atualizada até 03 de abril de 2018, que poderá ser acrescida 
de eventuais correções, custas processuais e honorários advocatícios.  
DEPÓSITO: Em mãos de Sr. Sergio Sanveso de Oliveira, Representante legal da Executada. 
LEILOEIRO: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro público oficial, devidamente inscrito na 
JUCEPAR sob o n.º 660. 
CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: em caso de arrematação, 3% sobre o valor do bem, a 
ser pago pelo arrematante; em caso de adjudicação 2% sobre o valor da avaliação a ser pago pelo 
exequente; em caso de remição 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pela parte executada; em 
caso de acordo ou pagamento da dívida, no prazo de 10 dias antes da efetivação da praça/leilão, 2% 
sobre o valor da transação/pagamento. 
OBSERVAÇÕES:  I) será possível a arrematação em prestações desde que deduzida proposta es-
crita, a ser juntada nos autos acostada com indicação do prazo, modalidade e condições do paga-
mento (art. 895, §2º), não inferior ao valor do laudo de avaliação (e que, com a proposta, já exiba o 
comprovante de depósito em conta judicial de, pelo menos, 25% desse valor); II) Antes de adjudi-
cados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consig-
nando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, nos 
termos do art. 826, do NCPC; III) na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas, 
por motivo superveniente, fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para sua realiza-
ção. 
ENCERRAMENTO: E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno-
rância, especialmente o devedor SOM E IMAGEM COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA, que em caso de não ser(em) encontrado(s) pessoalmente para a intimação, 
fica(m) desde já por este, devidamente intimado(s) das designações acima para a realização dos 
leilões/praça, para que, querendo, promova(m) o que entender(em) a bem de seus direitos. 
 
Expediu-se o presente edital que será publicado pelo menos uma vez em jornal local ou regional de 
ampla circulação, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias à data marcada para a hasta públi-
ca, conforme determina o artigo 887, §1º, do NCPC, e será publicado na rede mundial de computa-
dores; caso não seja possível, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, 
pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local (§3º, do Art. 887, do NCPC) 
 
 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, ao 04 de abril de 2018. Eu, 
________________, Marcely Camilla Walker Fais, Analista Judiciário-Chefe de Vara, que o fiz 
digitar, conferi e subscrevi. 
 
 

 
LORIL LEOCÁDIO BUENO JUNIOR 

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 


