
 
 

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: Sede da Klöckner Leilões, na 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 Edifício Mirante dos Vinhedos CNPJ: 14.884.335/0001-24, 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 602: pertencente à Santo Yolando 

Chinarelli. VALOR para o PRIMEIRO LEILÃO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atualizado até 

abril de 2018. Não havendo arrematante irá para o SEGUNDO LEILÃO e serão aceitos lances não 

inferiores a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). FORMA DE PAGAMENTO: 20% de entrada em 

o saldo em 5 (cinco) parcelas mensais; B) Unidade 802: pertencente à Bruno Augusto Vicentin. VALOR 

para o PRIMEIRO LEILÃO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atualizado até abril de 2018. Não 

havendo arrematante irá para o SEGUNDO LEILÃO e serão aceitos lances não inferiores a R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). FORMA DE PAGAMENTO: 25% de entrada em o saldo em 3 (três) 

parcelas mensais; C) Unidade 1502: pertencente à Valdecir Vicentin. VALOR para o PRIMEIRO 

LEILÃO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atualizado até abril de 2018. Não havendo arrematante 

irá para o SEGUNDO LEILÃO e serão aceitos lances não inferiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: 25% de entrada em o saldo em 3 (três) parcelas mensais. 

As unidades possuem área privativa de 129,38 m², composta por: 3(três) suítes uma com sacada, sala e 

cozinha em ambientes integrados, lavabo, sacada com churrasqueira, lavanderia, banheiro e duas vagas de 

garagens. 

Na área comum possui Salão de festas, Churrasqueira e Play ground. 

Informações: Com dois elevadores e hidrômetro individual. O imóvel será entregue sem os acabamentos 

(piso, azulejos, louças e metais - mão de obra por conta do condomínio) e sem a bancada de granito, não 

incluída a mão de obra de colocação. 

Construtora Sandri. 

O imóvel está localizado na Rua Cariovaldo A. Ferreira, nº 310, nesta cidade de Marialva- PR.  

Observações: O presente leilão se refere aos direitos da unidade não quitada do Condomínio a preço 

de Custo - observados os requisitos da Lei nº 4.591/1964. O arrematante passará a compor a 

Associação, com seus estatutos e atas de assembleia bem como com o estabelecido na Lei nº 4.591/1964,  

se sub-rogará no pagamento das futuras prestações, até a entrega do empreendimento. O arrematante 

pagará 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, Maringá – Pr., Fone: (44) 3026 8008 - 99973 8008 - www.kleiloes.com.br -   

kleiloes@kleiloes.com.br    -    Maringá-Pr. 

Publicações 27, 28 e 29/03/2018. 

 
 



  


