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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5013781-79.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: APOLO - CONSULTORIA E REPRESENTACOES EIRELI - EPP
APENSO(S) ART.28 LEF: 5013778-27.2015.4.04.7000

EDITAL Nº 700009999648
Nº 116/2021
O Dr. ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz(a) Federal da 19ª Vara Federal de Curitiba,
Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER aos que virem o presente
Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos supracitados, que será(ao) levado(s) a
leilão o(s) bem(ns) do(a/s) executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 279.998,72 em 02/2020, a ser atualizado na data do pagamento.
Reavaliação: valor total - R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em 03/2021.
Depositário: RODRIGO GANDARA DONINI
Leiloeiro: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA
Localização dos bens: Rua Carlos de Laet, 2591, bairro Vila Hauer, Curitiba (PR).
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns):
1) "uma máquina injetora para plásticos, fabricante HIMACO-RS, modelo Rapid 1500-740 LN",
reavaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em 03/2021. Observação do Oficial de Justiça
quando da reavaliação: "comandada por CLP com sistema hidr. de elementos lógicos com fluxo
e pressão de carga proporcional, equipada com motor hidráulico no parafuso do preplastificador,
extrator hidráulico, descompressão de rosca, lubrificação automática nas articulações e nas
colunas, regulagem de altura de mold motorizada, 07 velocidades de injeção, alarme e visual,
memória com capacidade para armazenamento de 40 moldes, chave geral, display de cristal
líquido no CLP, contr. Adm do processo, controle de temp do óleo e régua potenciométrica,
rasgo T, v. stop, grade magnética; nº de série: 2002224024";
2) "uma rotuladora cabeçote MB contendo: um cabeçote motor a passo, esteira
100mmX1000mm, sistema especial para dobra de selo", reavaliada em R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) em 03/2021.
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, estas de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo arrematante.
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Observações: Fica(m) o(a/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(is),
responsável(eis) tributário(s), depositários, proprietário(s), possuidor, credor hipotecário,
cônjuge(s), companheiro(a), coproprietário(a), por meio deste, devidamente intimado(a/s) do
leilão, caso não encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
1º LEILÃO: dia 06-04-2021, às 10:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.
2º LEILÃO: dia 13-04-2021, às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do valor da
avaliação.
3º LEILÃO: dia 20-04-2021, às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do valor da
avaliação.
4º LEILÃO: dia 27-04-2021, às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do valor da
avaliação.
LOCAL: Rua Marechal Deodoro, 235, salas 101/102, Centro, Curitiba (PR), telefones: (41) 99984-0825,
99870-7000 (whatsapp), (0800) 05204520 - e/ou por meio eletrônico, online, mediante acesso
ao site www.oleiloes.com.br.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital que será
publicado na forma da lei. Eu, Gelson Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700009999648v3 e do código CRC ba8ab951.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG
Data e Hora: 10/3/2021, às 22:12:53
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