EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA 02ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – PARANÁ.

Falência: 0002981-86.2017.8.16.0033
Falido: DMC Brasil – Industria e Comércio de Cabines de Pintura e Equipamentos Ltda (CNPJ
05.759.522/0001-95)

HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado na
JUCEPAR sob o nº 653, vem, perante esse r. juizo, expor o que segue:
1. Conforme informado pelo ora peticionário no mov. 733.1, o mesmo, sob
orientação do Sr. Administrador, efetuou a vistoria dos bens (máquinas e equipamentos) arrecadados no
mov. 735.2, ocasião em que apontou estimativa de custo de, aproximadamente, R$ 5.500,00 para a
remoção e R$ 3.600,00/mês para a guarda de tais bens.
2. Tendo em vista o decurso de 4 meses da apresentação do orçamento do mov. 733,
o leiloeiro, tendo como escopo auxiliar esse r. juizo, apresenta orçamento atualizado dos custos para a
remoção e guarda dos bens arrecadados no mov. 735.2, a saber:


Conforme pesquisa de preço abaixo indicada, a estimativa atual de custos com remoção (tempo
aproximado de remoção de 2 dias) é de, aproximadamente, R$ 3.000,00 (considerando a locação do
caminhão/munck e do serviço de frete por 2 dias)

SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MAQUINÁRIO
JF Remoções: R$900,00/dia
Transpesa: R$950,00/dia
Zanetti Guindastes: 1.100,00/dia
SERVIÇO DE FRETE PARA MÓVEIS E DEMAIS BENS
Miro Mudanças: R$600,00 (caminhão + ajudante)
Everson Fretes: R$600,00 (caminhão s/ ajudante)
Ademar Fretes: R$700,00 (caminhão + ajudante)
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Conforme pesquisa de preço abaixo indicada, a estimativa
guarda/armazenamento dos bens é de, aproximadamente, R$ 6.000,00/mês

atual

de

custos

com

GALPÕES EM CONDOMÍNIO FECHADO
300M² bairro CIC, condomínio fechado, R$6.100,00/mês + R$384,00/mês de condomínio.
https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-armazem-cidade-industrial-bairros-curitiba-305m2-aluguelRS6100-id-2484809214/?__vt=vt:a
Galpão/Barracão 305m² – Condomínio CIC Norte III, R$6.100,00/mês + R$370,00 mês de condomínio.
http://www.valentini.com.br/produto/galpao-barracao-305m%C2%B2/
Galpão/Barracão 285m² – Condomínio Linhão, R$5.000,00/mês + R$580,00/mês de condomínio.
http://www.valentini.com.br/produto/galpao-barracao-285m%c2%b2/

3. O leiloeiro aproveita a oportunidade para informar que, sob a orientação do Sr.
Administrador, efetuou a remoção de 04 veículos (termos de entrega anexos).
4. Tendo em vista os mencionados veículos se encontrarem sob a guarda do leiloeiro,
o mesmo, já providenciou a avaliação dos mesmos, o que o fez sem custo para a massa, a saber:
VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.4MT LT, Cor: Preta, Combustível: Álcool/Gasolina, Ano de
Fabricação e Modelo: 2014/2014, Número do Chassi: 9BGKS48L0EG296272, Placa: AYB-3042,
RENAVAM: 995667110. Estado do veículo: Regular estado de conservação, pintura com riscos e
degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo uso. Veículo sob a guarda do
leiloeiro à rua Joroslau Sochaki, 389, Ipê, São José dos Pinhais – PR. Veículo no estado em que se
encontra. Valor de Avaliação: R$ 18.100,00
VEÍCULO I/HYUNDAI HR HDLWBSC Cor: Branca Combustível: Diesel Ano de Fabricação e
Modelo: 2013/2014 Número do Chassi: KMFZBN7HP7U329791 Placa: APQ-3656 RENAVAM:
949162744 Estado do veículo: Veículo comercial em regular estado de conservação, pintura com riscos
e degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo uso. Veículo sob a guarda do
leiloeiro à rua Joroslau Sochaki, 389, Ipê, São José dos Pinhais – PR Veículo no estado em que se
encontra. Valor de Avaliação: R$ 19.600,00
VEICULO MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4WD Cor: Branca Combustível: Gasolina Ano de
Fabricação e Modelo: 2010/2011 Número do Chassi: JMYXTCW5WBU000264 Placa: ETD-4133
RENAVAM: 261480200. Estado do veículo: Regular estado de conservação, pequena avaria no paralama dianteiro esquerdo, pintura com riscos e degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior
desgastado pelo uso. Veículo sob a guarda do leiloeiro à rua Joroslau Sochaki, 389, Ipê, São José dos
Pinhais – PR Veículo no estado em que se encontra. Valor de Avaliação: R$ 23.200,00
VW/NOVO GOL 1.0 City Cor: Preta Combustível: Álcool/Gasolina Ano de Fabricação e Modelo:
2013/2014 Número do Chassi: 9BWAA45U9EP119853 Placa: AXY-6243 RENAVAM: 992307007
Estado do veículo: Regular estado de conservação, para-choque dianteiro trincado, pintura com riscos e
degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo uso. Veículo sob a guarda do
leiloeiro à rua Joroslau Sochaki, 389, Ipê, São José dos Pinhais – PR Veículo no estado em que se
encontra. Valor de Avaliação: R$ 10.100,00
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5. Diante do acima exposto, requer:
a) Seja anotada a nova estimativa de custos (acima informada) para a remoção e
guarda dos bens arrecadados no mov. 735.2 – em substituição a estimativa apresentada no mov. 733.1;
b) Seja anotada a remoção de 04 veículos (acima indicados) pelo leiloeiro;
c) Na hipótese desse r. juizo vir a nomear o ora peticionário para exercer o encargo
de avaliador e/ou de leiloeiro no presente feito, desde já, o mesmo informa aceitar o(s) encargo(s),
conforme já consignado na petição do mov. 733.1;
d) Seja anotado que, independente de eventual nomeação do ora peticionário para
atuar no presente feito, o mesmo, tendo como escopo auxiliar esse r. juizo, já apresentou o laudo de
avaliação do mov. 733.2 (máquina e equipamentos ainda não removidos), assim como requer a juntada
dos laudos de avaliação dos 04 veículos (já removidos pelo leiloeiro), avaliações estas realizados sem
qualquer custo para a Massa.
Termos em que,
Pede Deferimento.
Curitiba, 09 de junho de 2020.
HELCIO KRONBERG
Leiloeiro Público Oficial e Avaliador
(assinado eletronicamente)

Rua Padre Anchieta, 2540, sala 401, CEP 80730-000 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3233-1077

3

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSBL TC7F9 LBD7F EPLYY

PROJUDI - Processo: 0002981-86.2017.8.16.0033 - Ref. mov. 803.1 - Assinado digitalmente por Helcio Kronberg:08518784824
09/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Petição

