EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA 02ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS 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
perante a JUCEPAR sob o nº 653, vem, perante Vossa Excelência, informar o resultado dos leilões
realizados em 03/09/2021 (primeiro leilão), 10/09/2021 (segundo leilão), o que se faz nos seguintes
termos:

1. Da ampla divulgação dos leilões:

Inicialmente, requer a juntada dos documentos que comprovam a ampla
divulgação dos leilões, divulgação esta que se deu por diversos meios, físicos e eletrônicos.

2. Do resultado dos leilões realizados em 03/09/2021 (primeiro leilão) e
10/09/2021 (segundo leilão)
2.1. Dos bens ofertados:

Lembra-se que, conforme edital publicado, foi determinada a oferta do seguinte
bem da Massa:

Lote 01: 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. Observação: O veículo será entregue no estado em que se encontra, sem garantia, inclusive de
funcionamento. Pode faltar equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive chaves. Cabe ao interessado, antes do leilão,
verificar as condições do bem, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Maiores informações: Demais informações,
inclusive fotos, no laudo e avaliação juntado no mov. 803 dos autos de falência, laudo este disponibilizado no site do
leiloeiro (www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do Bem: Veículo sob a guarda do leiloeiro, à rua Joroslau
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Sochaki, 1.150 – Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de Avaliação: R$ 18.100,00. Lance inicial na primeira praça (valor
de avaliação): R$ 18.100,00. Lance inicial na segunda praça (50% da avaliação): R$ 9.050,00. Lance inicial na
terceira praça: Lances Livres.
Lote 02: 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:
Regular estado de conservação, pintura com riscos e degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo
uso. Observação: O veículo será entregue no estado em que se encontra, sem garantia, inclusive de funcionamento. Pode
faltar equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive chaves. Cabe ao interessado, antes do leilão, verificar as condições do
bem, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Maiores informações: Demais informações, inclusive fotos, no laudo e
avaliação juntado no mov. 803 dos autos de falência, laudo este disponibilizado no site do leiloeiro
(www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do Bem: Veículo sob a guarda do leiloeiro, à rua Joroslau Sochaki, 1.150
– Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de Avaliação: R$ 19.600,00. Lance inicial na primeira praça (valor de avaliação):
R$ 19.600,00. Lance inicial na segunda praça (50% da avaliação): R$ 9.800,00. Lance inicial na terceira praça:
Lances Livres.
Lote 03: 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 para-lama dianteiro esquerdo, pintura com riscos e degastes
devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo uso. Observação: O veículo será entregue no estado em que
se encontra, sem garantia, inclusive de funcionamento. Pode faltar equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive chaves.
Cabe ao interessado, antes do leilão, verificar as condições do bem, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Maiores
informações: Demais informações, inclusive fotos, no laudo e avaliação juntado no mov. 803 dos autos de falência, laudo
este disponibilizado no site do leiloeiro (www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do Bem: Veículo sob a guarda do
leiloeiro, à rua Joroslau Sochaki, 1.150 – Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de Avaliação: R$ 23.200,00. Lance inicial
na primeira praça (valor de avaliação): R$ 23.200,00. Lance inicial na segunda praça (50% da avaliação): R$
11.600,00. Lance inicial na terceira praça: Lances Livres.
Lote 04: 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. Observação: O veículo será entregue no estado em que se encontra, sem garantia, inclusive
de funcionamento. Pode faltar equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive chaves. Cabe ao interessado, antes do leilão,
verificar as condições do bem, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Maiores informações: Demais informações,
inclusive fotos, no laudo e avaliação juntado no mov. 803 dos autos de falência, laudo este disponibilizado no site do
leiloeiro (www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do Bem: Veículo sob a guarda do leiloeiro, à rua Joroslau
Sochaki, 1.150 – Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de Avaliação: R$ 10.100,00. Lance inicial na primeira praça (valor
de avaliação): R$ 10.100,00. Lance inicial na segunda praça (50% da avaliação): R$ 5.050,00. Lance inicial na
terceira praça: Lances Livres

2.2. Do resultado do leilão realizado em 03/09/2021:
Em que pese toda a divulgação realizada pelo leiloeiro, o primeiro leilão foi
NEGATIVO.

2.3. Do resultado do leilão realizado em 10/09/2021:

O segundo leilão foi POSITIVO, tendo sido arrematado todos os lotes, a saber:
•

Bens Arrematados por GABRIEL SOBRINHO CARRARA, devidamente qualificado no auto de
arrematação anexo. Ressalta-se que a arrematação deu-se mediante lance on-line. Pago através de guia
judicial R$ 9.050,00
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Lote 01: 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. Observação: O veículo será entregue no estado em que se encontra, sem garantia, inclusive de
funcionamento. Pode faltar equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive chaves. Cabe ao interessado, antes do leilão,
verificar as condições do bem, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Maiores informações: Demais informações,
inclusive fotos, no laudo e avaliação juntado no mov. 803 dos autos de falência, laudo este disponibilizado no site do
leiloeiro (www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do Bem: Veículo sob a guarda do leiloeiro, à rua Joroslau
Sochaki, 1.150 – Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de Avaliação: R$ 18.100,00. Lance inicial na primeira praça (valor
de avaliação): R$ 18.100,00. Lance inicial na segunda praça (50% da avaliação): R$ 9.050,00. Lance inicial na
terceira praça: Lances Livres. – Valor da Arrematação: R$ 9.050,00

•

Bens Arrematados por ROBERTO MARTINS BECK, devidamente qualificado no auto de arrematação
anexo. Ressalta-se que a arrematação deu-se mediante lance on-line. Pago da seguinte forma, entrada de
30% R$ 4.995,00 e o restante em até 02 parcelas de R$ 5.827,50, a entrada foi paga ao leiloeiro, o qual
emitiu a guia judicial no valor de R$ 4.995,00

Lote 03: 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 para-lama dianteiro esquerdo,
pintura com riscos e degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo uso. Observação: O
veículo será entregue no estado em que se encontra, sem garantia, inclusive de funcionamento. Pode faltar
equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive chaves. Cabe ao interessado, antes do leilão, verificar as condições do
bem, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Maiores informações: Demais informações, inclusive fotos, no
laudo e avaliação juntado no mov. 803 dos autos de falência, laudo este disponibilizado no site do leiloeiro
(www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do Bem: Veículo sob a guarda do leiloeiro, à rua Joroslau Sochaki,
1.150 – Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de Avaliação: R$ 23.200,00. Lance inicial na primeira praça (valor de
avaliação): R$ 23.200,00. Lance inicial na segunda praça (50% da avaliação): R$ 11.600,00. Lance inicial na
terceira praça: Lances Livres. – Valor da Arrematação: R$ 11.600,00
Lote 04: 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. Observação: O veículo será entregue no estado em que se
encontra, sem garantia, inclusive de funcionamento. Pode faltar equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive
chaves. Cabe ao interessado, antes do leilão, verificar as condições do bem, não sendo aceitas reclamações após o
leilão. Maiores informações: Demais informações, inclusive fotos, no laudo e avaliação juntado no mov. 803 dos
autos de falência, laudo este disponibilizado no site do leiloeiro (www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do
Bem: Veículo sob a guarda do leiloeiro, à rua Joroslau Sochaki, 1.150 – Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de
Avaliação: R$ 10.100,00. Lance inicial na primeira praça (valor de avaliação): R$ 10.100,00. Lance inicial na
segunda praça (50% da avaliação): R$ 5.050,00. Lance inicial na terceira praça: Lances Livres. – Valor da
Arrematação: R$ 5.050,00

•

Bens Arrematados por ZMV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, devidamente qualificado no
auto de arrematação anexo. Ressalta-se que a arrematação deu-se mediante lance on-line. Pago da seguinte
forma, entrada de 30% R$ 3.000,00 e o restante em até 02 parcelas de R$ 3.500,00, a entrada foi paga ao
leiloeiro, o qual emitiu a guia judicial no valor de R$ 3.000,00

Lote 02: 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: Regular estado de conservação, pintura com riscos e degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior
desgastado pelo uso. Observação: O veículo será entregue no estado em que se encontra, sem garantia, inclusive de
funcionamento. Pode faltar equipamentos, peças e/ou acessórios, inclusive chaves. Cabe ao interessado, antes do
leilão, verificar as condições do bem, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Maiores informações: Demais
informações, inclusive fotos, no laudo e avaliação juntado no mov. 803 dos autos de falência, laudo este
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disponibilizado no site do leiloeiro (www.kronbergleiloes.com.br). Armazenamento do Bem: Veículo sob a guarda
do leiloeiro, à rua Joroslau Sochaki, 1.150 – Ipê, São José dos Pinhais/PR. Valor de Avaliação: R$ 19.600,00. Lance
inicial na primeira praça (valor de avaliação): R$ 19.600,00. Lance inicial na segunda praça (50% da avaliação):
R$ 9.800,00. Lance inicial na terceira praça: Lances Livres. – Valor da Arrematação: R$ 10.000,00

3. Do pedido:

Ex positis, requer-se:

a) Seja anotado que o leilão realizado em 03/09/2021 (primeiro leilão) foi
NEGATIVO;

b) Seja antado que o leilão realizado em 10/09/2021 (segundo leilão) foi
POSITIVO;

c) A juntada da certidão de leilão e guia de recolhimento do valor, relativos a
arrematação acima indicada;

c) Seja anotado que, diante das arrematações dos bens em segundo leilão, não foi
ofertado o terceiro leilão (designado para 17/09/2021).

Termos em que,
Pede Deferimento.
Curitiba, 21 de setembro de 2021.

HELCIO KRONBERG
Leiloeiro Público Oficial e Avaliador
(assinado eletronicamente)
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