
 
 

WERNO KLÖCKNER JÚNIOR 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

JUCEPAR : 660 

 
EDITAL DE LEILÃO 

PRIMEIRO LEILÃO: 04/05/2018 às 11 horas. 
SEGUNDO LEILÃO: 14/05/2018 às 11 horas. 
LOCAL: SEDE DA KLÖCKNER: AV. CARLOS GOMES, 226, TÉRREO, ZONA 05, MARINGÁ-PR . 
Presencial e por meio eletrônico, mediante acesso e cadastramento prévio efetuado através do sítio 
www.kleiloes.com.br, com lances online. 
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, Leiloeiro Público Oficial, inscrição JUCEPAR 660, autorizado pela  
Associação dos Condôminos do Edifício Álamo, CNPJ: 20.494.905/0001-72 em conformidade com o disposto 
no Art. 63 e parágrafos da Lei 4.591/1964, venderá em leilão público no dia, horas e local já mencionados os 
Direitos do imóvel: Unidade 204, pertencente a Gerson Peron de Oliveira, Possuindo área privativa de 
29,33m², área total de  72,33m², com 1 (um) quarto, salas estar/jantar, BWC social, cozinha e área de 
serviço e 1 (uma) vaga de garagem. VALOR para o PRIMEIRO LEILÃO R$ 89.763,35 (oitenta e nove mil 
setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Não havendo arrematante irá para o SEGUNDO 
LEILÃO, R$ 53.858,01 (cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo).  
O Condomínio possui em sua área comum: Salão de Festas, Playground e Churrasqueira. 
Construtora Evolução.  
Localizados na Rua Tietê, 448, zona 07, nesta cidade de Maringá- Pr.  
O arrematante arcará com as prestações à partir do mês de junho de 2018 (inclusive). 
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, conforme Lei 4.591/1964 e Atas de 
Assembleias. 
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 - 9973 8008 - www.kleiloes.com.br  -   kleiloes@kleiloes.com.br    -    
Maringá-Pr. 

Publicações 18, 19 e 20/04/2018. 
 

 

  


