
 
 

WERNO KLÖCKNER JÚNIOR 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

JUCEPAR : 660 

 
EDITAL DE LEILÃO  

PRIMEIRO LEILÃO:  13/04/2018 às 11 horas. 

SEGUNDO LEILÃO:  24/04/2018 às 11 horas. 
LOCAL: Av. Carlos Gomes, 226, térreo, Zona 05 – Maringá-PR, na forma presencial e on-line 
(www.kleiloes.com.br) simultaneamente. 
 
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, Leiloeiro Público Oficial, inscrição JUCEPAR 660, autorizado pela 
Associação dos Condôminos do Residencial Rio Paraná, CNPJ: 13.421.345/0001-60, em conformidade 
com o disposto no Art. 63 e parágrafos da Lei 4.591/1964, venderá em leilão público no(s) dia(s), horas e 
local, já mencionados os Direitos dos imóveis: A) Unidade 901: 9º pavimento,  pertencente a Alexandre 
Takatsu Costa, com 187,89 metros quadrados e 01 vaga de garagem.  VALOR para o PRIMEIRO 
LEILÃO: R$ 427.381,15 (quatrocentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e um reais e quinze centavos), 
até abril de 2018. Não havendo arrematante irá para o SEGUNDO LEILÃO e serão aceitos lances não 
inferiores a R$ 256.428,69 (duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e 
nove centavos). e B) Unidade 1001: 10º pavimento, pertencente a Monolux Construções Civis Ltda., com 
281,25 metros quadrados e 01 vaga de garagem.  VALOR para o PRIMEIRO LEILÃO: R$ 685.697,92 
(seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e  noventa e dois centavos), atualizado até 
abril de 2018. Não havendo arrematante irá para o SEGUNDO LEILÃO e serão aceitos lances não 
inferiores a R$ 411.418,75 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco 
centavos). 
As unidades possuem 01(uma) Sala e cozinha conjugada e lavanderia, 2 (dois) Quartos, sendo uma suíte e 
1(um) banheiro, sacada com churrasqueira. Ambas com vista para o Rio Paraná. 
O Condomínio possui em sua área comum: piscina. 
O imóvel está localizado na Av. Catarina Suba Jarus, nº 123, centro, na cidade de Porto Rico - Pr.  
Observações: O presente leilão se refere aos direitos da unidade não quitada. O arrematante se sub-
rogará no pagamento das futuras prestações, até a entrega do empreendimento. O arrematante 
assumirá as prestações à partir do mês de maio de 2018 (inclusive). 
CONDIÇÕES DO LEILÃO: O comprador pagará no ato do leilão o valor do arremate mais 5% (cinco por 
cento) de comissão ao leiloeiro. 
Outras informações com o Leiloeiro Público Oficial, WERNO KLÖCKNER JÚNIOR – Av. Carlos Gomes, 
226, térreo, Zona 05, Fone: (44) 3026 8008 - 99973 8008 - www.kleiloes.com.br  -   
kleiloes@kleiloes.com.br    -    Maringá-Pr. 

Publicações 27, 28 e 29/03/2018. 
 

 

  
 
 

 

 


