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EDITAL DE VENDA POR INICIATIVA PARTICULAR 

 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca faz saber a todos os 

interessados, que nos autos em epígrafe foi determinada a venda direta, do(s) bem(ns) 
penhorado(s) abaixo, nas seguintes condições: 

 
Autos: 0000074-38.2014.8.16.0068 de Execução de Título Extrajudicial. 
Exequente: SOMENSI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP REPRESENTADO(A) POR 
AMAURI SOMENSI - CNPJ: 14.904.693/0001-51 

Executado: RENATO PATEL - CPF: 020.031.759-89 

BEM(NS): Lote Rural nº 55-A da Subdivisão Particular do lote nº 55, da  Gleba  nº  01,  da 
Colônia“K”,  situado  neste  Município  e  Comarca  de Chopinzinho,  Estado  do  Paraná,  
contendo  a  área  72.600,00m²  (setenta  e dois   mil   e   seiscentos   metros   quadrados), 
ou   seja,3,165   alqueires, cadastradas    no    INCRA    juntamente    com    outras    áreas    
sob    nº 722.049.026.450-2,  área  total  143,1000 há,com  os  seguintes  limites  e 
confrontações:  NORTE:  por  linha  seca  continua  medindo  783,47  metros  do ponto  M19  
ao  ponto  M17,  confrontando-se  com  o  Lote  nº  55  da  mesma Gleba.   OESTE:   por   
estrada   Municipal   do   ponto   M20   ao   ponto   M19, Confronta-se com o Lote imóvel 
Tiriva, da mesma Gleba. SUL: por linha seca continua medindo 719,69 metros  do ponto 
M17 ao ponto M20 confronta-se com o Lote nº 55-B da mesma Gleba.Com todos os limites e 
confrontações constantes na matricula nº 27.236 do CRI desta Comarca.Terras compostas 
por pastagens. Localizado de Invernadinha, aproximadamente 30 km. 
AVALIAÇÃO: R$216.000,00 em 21/11/2019. 
ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$254.385,08 em 01/02/2021 (TJ/PR (média 
IGP/INPC)). 
ÔNUS: Consta na matrícula 27.236 os seguintes registros: AV4: Usufruto Vitalício em favor 
de Iraci Sangaleti Patel. 
DEPÓSITO: Em mãos do executado. 
OBS: Fica  desde  já  registrado,  entretanto,  que,  em  nenhuma hipótese o bem poderá ser 
vendido por preço inferior a 50% do valor atualizado de avaliação do bem. 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: Elton Luiz Simon, Jucepar nº 09/023-L, 
www.simonleiloes.com.br, elton@simonleiloes.com.br; (46) 3225-2268. 
COMISSÃO LEILOEIRO: 5% sobre o valor da venda. 
CONDIÇÕES: Para a concretização da venda direta deverá ser apresentada proposta por 
escrito, pela parte interessada, no escritório do Leiloeiro Público Oficial ELTON LUIZ 
SIMON, sito à Rua Osvaldo Aranha, nº 659, Centro, Pato Branco/PR, fone: (46) 3225.2268, 
ou por e-mail: elton@simonleiloes.com.br. A proposta deverá fazer referência ao número 
do processo em epígrafe, ao bem objeto da alienação, ao valor exato da proposta, além da 
qualificação completa do proponente, e, estar devidamente assinada. 
PRAZO: A alienação deverá ser efetivada no prazo máximo de 6 meses, por preço não 
inferior ao valor atualizado da última avaliação, mediante o depósito de pelo menos 25% 
do valor à vista, autorizado o parcelamento do restante em até 10 vezes, com correção das 
parcelas pelo INPC. Caso haja interessados na aquisição por valor inferior ao da avaliação, 
as propostas serão imediatamente  consignadas  nos  autos  pelo  auxiliar  para  decisão  
judicial,  dando-se  ciência  às  partes para  manifestação  no  prazo  comum  de  5  dias.  

http://www.simonleiloes.com.br/
mailto:simonleiloes@simonleiloes.com.br


Fica  desde  já  registrado,  entretanto,  que,  em  nenhumahipótese o bem poderá ser 
vendido por preço inferior a 50% do valor atualizado de avaliação do bem. A   alienação   
por   iniciativa   particular   será   precedida   de   ampla   publicidade,preferencialmente por 
mídia eletrônica, desnecessária a publicação de editais. 
PAGAMENTO: À vista em conta judicial vinculada ao processo, ou, conforme acima 
descrito. 
Chopinzinho/PR, 11/03/2021. 
 
 

ELTON LUIZ SIMON 

Leiloeiro Público Oficial 


