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REQUERIMENTO  

 

AO Ilustríssimo,  

FABRICIO DANIEL NICHELE 
Leiloeiro processo nº 20804/2020 
ALIENAÇÃO DE BENS Nº 2.0274/2020  
 

 

 

 

Prezados Senhor:  

 

A FS - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, 

registrado sob o CNPJ nº 14.831.917/0001-42, de titularidade do Sr. Francisco 

Hilário Soares dos Santos, arrematante dos lotes 1 e 2, onde constam os 

imóveis:  

Lote1 - imóvel Centro de Lazer do Serviço Social da Indústria, 

localizado na Rua Irati, nº 121 na cidade de Matinhos-PR., matrícula nº 10.564 

do registro de imóveis de Guaratuba – PR., arrematado pelo valor de R$ 

31.115.000,00 (trinta e um milhões cento e quinze mil reais) no dia 18 de maio 

de 2020 as 10h36  

Lote2 – imóvel, localizado na Rua Francisco Coelho, nº 90 na 

cidade de Matinhos-PR., matrícula nº 31.309 do registro de imóveis de 

Guaratuba – PR., arrematado pelo valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e 

noventa e cinco mil reais) no dia 18 de maio de 2020 as 10h38. 

Conforme consta no edital do leilão, o arrematante deverá dentro 

do prazo de 24 horas, efetuar o pagamento do sinal de 10% do valor da 

arrematação, vejamos: 

http://www.vieiraepinheiro.adv.br/
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Processo nº. 20804/2020 EDITAL DE LEILÃO – 
ALIENAÇÃO DE BENS Nº. 2.0274/2020 FDN CPL 20 / 23 
9. Forma de pagamento  
9.1 Os pagamentos devidos pelos arrematantes será à vista e efetuados da 
seguinte forma:  
9.1.1 Valor do Arremate:  
 
I. O valor do lance deverá ser quitado, no ato da arrematação, em moeda 
nacional, em uma única parcela. Ou ainda poderá ser pago 10% a título de sinal 
de negócio, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do ato da 
arrematação, e o restante deverá ser pago no momento da lavratura da 
escritura pública de compra e venda. 
 
II. Os pagamentos serão via DOC/TED ou depósito, diretamente na conta 
corrente do Serviço Social da Indústria - SESI, CNPJ: 03.802.018/0001-03, no 
Banco Caixa Econômica Federal – Agência nº 4266 – Conta Corrente nº 40-2 – 
Operação nº 3.  
9.1.2  (...) 
 

Ante a obrigação a ser cumprida pelo arrematante, e visto o prazo 

de 24 horas não ser suficiente para o levantamento dos valores de 10% a titulo 

de sinal do negocio, o arrematante requer a esse digníssimo leiloeiro a dilação 

do prazo para deposito para o dia 25 de maio de 2020.       

 

 

Curitiba – PR. 18 de maio de 2020. 

                               
___________________________________________ 
Arrematante  
FS - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, 
Francisco Hilário Soares dos Santos 
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