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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO PARA VENDA DE BENS DA MASSA
FALIDA DE GRUPO EXPOENTE
(ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA - CNPJ 80.531.015/0001-15,
ANE CLASS - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. - CNPJ
06.216.633/0001-18, EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS
- CNP 02.374.177/0001-83 E SOCIEDADE EDUCACIONAL EXPOENTE - CNPJ
75.062.216/0001-80)
Autos de Falência 0002942-60.2009.8.16.0004
Dia 09/11/2020: Leilão único dos bens móveis (lotes 01 e 02)
Dia 07/12/2020: Primeiro leilão dos bens imóveis (lotes 03 e 04)
Dia 14/12/2020: Segundo leilão dos bens imóveis (lotes 03 e 04)
Leilões Exclusivamente Eletrônicos
(www.kronbergleiloes.com.br)
A EXMA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA
DE CURITIBA, nomeando o leiloeiro público HELCIO KRONBERG, faz ciência aos
interessados que venderá, em LEILÃO PUBLICO, bens pertencentes a MASSA
FALIDA DE GRUPO EXPOENTE, a ser realizado nas seguintes datas: BENS
MÓVEIS (Lotes 01 e 02):Leilão Único no dia 09/11/2020 às 10h; BENS IMÓVEIS
(Lotes 03 e 04):Primeiro Leilão no dia 07/12/2020 às 10h e, na hipótese de
algum lote não ser arrematado, Segundo Leilão, no dia 14/12/2020 às 10h.Os
leilões previstos neste edital serão exclusivamente eletrônicos(por intermédio
do site www.kronbergleiloes.com.br), devendo os interessados observarem as regras
previstas neste edital, bem como no referido site. LANCE INICIAL (Lotes 01 e 02):
No leilão único previsto para o dia 09/11/2020, os Lotes 01 e 02 (bens móveis)
serão ofertados a partir do valor de avaliação, não sendo aceitos lances em valor
inferior. LANCE INICIAL (Lotes 03 e 04): No primeiro leilão, os lotes 03 e 04 serão
ofertados a partir do valor de avaliação (lance inicial, em primeiro leilão, indicado
na descrição do lote). Na hipótese de algum dos lotes não ser arrematado no
primeiro leilão, o lote remanescente, no segundo leilão, será ofertado a partir de
70% do valor de avaliação(lance inicial, em segundo leilão, indicado na descrição
do lote). FORMA DE OFERTA DOS LOTES: a) BENS MÓVEIS (Lotes 01 e 02):
Os lotes 01 e 02 serão ofertados, individualmente, em leilão único, tendo como
lance inicial o valor de avaliação. O leiloeiro iniciará o ato ofertando, um a um,
os lotes 01 e 02 indicados no presente edital, tendo como lance mínimo o valor
de avaliação de cada lote (lance inicial indicado na descrição do lote), recebendo
lances apenas para pagamento à vista. Não havendo interessados na arrematação
de algum dos lotes pelo valor da avaliação e pagamento do lance à vista, os lotes
remanescentes serão imediatamente ofertados, tendo como lance mínimo valor da
avaliação, para pagamento do valor do lance em parcelas, nas condições previstas
neste edital. O lote eventualmente não arrematado no leilão único acima indicado
será, automaticamente, incorporado ao Lote 03 previsto neste edital, sendo o valor
do lote não arrematado somado ao valor do Lote 03. b) BENS IMÓVEIS (Lotes
03 e 04): Os Lotes 03 e 04 serão ofertados em até dois leilões, sendo que, na
hipótese de ambos os lotes serem arrematado já no primeiro leilão, o segundo leilão
restará automaticamente cancelado. O valor do lance inicial do Lotes 03 poderá
ser acrescido do valor de avaliação dos Lotes 01 e/ou 02, caso algum destes lotes
(01 e 02) não seja arrematado no lote único acima indicado. No primeiro leilão, o
leiloeiro iniciará o ato ofertando, um a um, os lotes 03 e 04 indicados no presente
edital, tendo como lance mínimo o valor de avaliação de cada lote (lance inicial,
em primeiro leilão, indicado na descrição do lote), recebendo lances apenas para
pagamento à vista. Não havendo interessados na arrematação de algum dos lotes
pelo valor da avaliação e pagamento do lance à vista, os lotes serão imediatamente
ofertados, tendo como lance mínimo valor da avaliação, para pagamento do valor
do lance em parcelas, nas condições previstas neste edital. O lote eventualmente
não arrematado no primeiro leilão será novamente ofertado em segundo leilão.
No segundo leilão, fica o leiloeiro autorizado a ofertar os lotes remanescentes
tendo como lance mínimo o equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da
avaliação (lance inicial, em segundo leilão, indicado na descrição do lote). O leiloeiro
iniciará o segundo leilão ofertando os lotes remanescentes, um a um, a partir do
valor equivalente a 70% do valor de avaliação, recebendo lances apenas para
pagamento à vista. Não havendo interessados na arrematação de algum lote pelo
mínimo equivalente a 70% do valor da avaliação e pagamento do lance à vista, o
lote remanescente será imediatamente ofertado tendo como lance mínimo o valor
equivalente a 70% do valor da avaliação, recebendo o leiloeiro lances apenas para
pagamento em parcelas, nas condições previstas neste edital. Será considerado
vencedor o lance em maior valor, desde que observadas as demais regras
estabelecidas neste edital, principalmente no que se refere a ordem e forma
que os bens serão ofertados. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) BENS MOVEIS
(Lotes 01 e 02): a.1) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA: Nesta modalidade
de pagamento, o arrematante, no prazo máximo de 03 dias úteis, contado da data
da arrematação em leilão, deverá efetuar, mediante guia judicial, o pagamento do
valor integral do valor da arrematação. Alternativamente, o valor da arrematação
poderá ser quitado mediante sinal ou caução idônea em valor equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor da arrematação, a ser paga/prestada no prazo máximo de
03 dias úteis, contado da data do leilão, devendo o valor remanescente ser quitado
no prazo máximo de 15 dias corridos, contados da data do leilão. Optando pelo
pagamento integral no prazo de 03 dias úteis, na hipótese do arrematante deixar de
depositar o valor no prazo fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita,

sendo o bem novamente levado à leilão (do qual o arrematante ficará impedido de
participar), ficando o arrematante, em razão da desistência, obrigado a pagar multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da arrematação, além das despesas
para a realização de um novo leilão, dispondo o Sr. Síndico/Administrador Judicial
da respectiva cobrança/execução, que será instruída com a certidão do leiloeiro.
Optando pelo pagamento mediante sinal/caução de 30% e o remanescente em até
15 dias, na hipótese do arrematante deixar de quitar o sinal ou prestar a caução
no prazo fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita/resolvida, sendo o
bem novamente levado à leilão (do qual o arrematante ficará impedido de participar),
ficando o arrematante, em razão da desistência, obrigado a pagar multa equivalente a
30% (trinta por cento) do valor da arrematação, além das despesas para a realização
de um novo leilão, dispondo o Sr. Síndico/Administrador Judicial da respectiva
cobrança/execução, que será instruída com a certidão do leiloeiro. Ainda na hipótese
da opção pelo pagamento mediante sinal/caução de 30% e o remanescente em até
15 dias, deixando o arrematante de quitar o valor remanescente no prazo de 15 dias
corridos, perderá o valor do sinal/caução, sendo a arrematação automaticamente
desfeita, sendo o bem novamente levado à leilão (do qual ficarão impedidos de
participar o arrematante e o fiador remissos - art. 903, §1º c/c art. 897 do CPC), além
de arcar das despesas para a realização de um novo leilão, dispondo o Sr. Síndico/
Administrador Judicial da respectiva cobrança/execução, que será instruída com a
certidão do leiloeiro. Nos pagamentos via guia judicial, deverão ser desconsideradas
as datas de vencimento indicadas nas guias, devendo o arrematante observar
os prazos estabelecidos no presente edital. a.2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARCELADO: Nesta modalidade de pagamento, o arrematante, no prazo de até
03 dias úteis, contados da data da arrematação em leilão, deverá efetuar, mediante
guia judicial, o pagamento do valor mínimo correspondente a 30% (trinta por cento)
do valor da arrematação, quitando o valor remanescente em, no máximo,02 (duas)
parcelas. As parcelas serão iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30
(trinta) dias corridos da data da arrematação e atualizadas mensalmente (pro-rata
die), pela média do INPC+IGP-DI, também a partir da data da arrematação em leilão,
parcelas estas que deverão ser depositadas em conta-bancária vinculada aos autos
a que se refere o presente edital, mediante guia judicial a ser emitida, devendo as
guias serem emitidas para "pagamento em continuidade", indicando a mesma conta
bancária indicada na primeira guia emitida para pagamento do valor da arrematação.
O pagamento, à vista ou parcelado, deverá ser feito em dinheiro (moeda nacional),
devendo os valores ser depositados junto a conta bancária (mediante guia judicial)
vinculada ao processo a que se refere este edital. Deverá o arrematante, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos após o vencimento de cada parcela, comprovar a
quitação da mesma mediante juntada do comprovante nos autos do processo a que
se refere o presente edital. É de exclusiva responsabilidade do arrematante efetuar o
cálculo da atualização do valor das parcelas e emitir a guia judicial para recolhimento
do valor devido. A quitação dos valores fica condicionada a compensação de eventual
cheque emitido para pagamento. Caso o vencimento de alguma parcela recaia em
final de semana ou feriado, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o
primeiro dia útil subseqüente. O não pagamento de qualquer parcela implicará no
automático vencimento antecipado das demais parcelas (considerando vencido o
valor integral do débito na data de vencimento da parcela inadimplida), podendo o
Sr. Síndico/Administrador Judicial, de imediato, valer-se da via executiva em face
do arrematante (podendo, ser for o caso, executar a hipoteca gravada sobre o bem
arrematado), incidindo, sobre o valor devido (soma da parcela inadimplida com as
parcelas vincendas), multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções
cabíveis. Na hipótese do arrematante deixar de quitar o valor do sinal no prazo de 03
dias úteis, contado da data do leilão em que houve a arrematação, restará desfeita/
resolvida a arrematação, sendo imposta ao arrematante multa de 30% sobre o valor
da arrematação, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste edital e na
legislação em vigor. Nos pagamentos via guia judicial, deverão ser desconsideradas
as datas de vencimento indicadas nas guias, devendo o arrematante observar os
prazos estabelecidos no presente edital. b) BENS IMOVEIS (Lotes 03 e 04):b.1)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA: Nesta modalidade de pagamento, o
arrematante, no prazo máximo de 03 dias úteis, contado da data da arrematação
em leilão, deverá efetuar, mediante guia judicial, o pagamento do valor integral do
valor da arrematação. Alternativamente, o valor da arrematação poderá ser quitado
mediante sinal ou caução idônea em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do
valor da arrematação, a ser paga/prestada no prazo máximo de 03 dias úteis, contado
da data do leilão, devendo o valor remanescente ser quitado no prazo máximo de 15
dias corridos, contados da data do leilão. Optando pelo pagamento integral no prazo
de 03 dias úteis, na hipótese do arrematante deixar de depositar o valor no prazo
fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita, sendo o bem novamente
levado à leilão (do qual o arrematante ficará impedido de participar), ficando o
arrematante, em razão da desistência, obrigado a pagar multa equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor da arrematação, além das despesas para a realização de
um novo leilão, dispondo o Sr. Síndico/Administrador Judicial da respectiva cobrança/
execução, que será instruída com a certidão do leiloeiro. Optando pelo pagamento
mediante sinal/caução de 30% e o remanescente em até 15 dias, na hipótese
do arrematante deixar de quitar o sinal ou prestar a caução no prazo fixado, a
arrematação restará automaticamente desfeita/resolvida, sendo o bem novamente
levado à leilão (do qual o arrematante ficará impedido de participar), ficando o
arrematante, em razão da desistência, obrigado a pagar multa equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor da arrematação, além das despesas para a realização de
um novo leilão, dispondo o Sr. Síndico/Administrador Judicial da respectiva cobrança/
execução, que será instruída com a certidão do leiloeiro. Ainda na hipótese da opção
pelo pagamento mediante sinal/caução de 30% e o remanescente em até 15 dias,
deixando o arrematante de quitar o valor remanescente no prazo de 15 dias corridos,
perderá o valor do sinal/caução, sendo a arrematação automaticamente desfeita,
sendo o bem novamente levado à leilão (do qual ficarão impedidos de participar
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o arrematante e o fiador remissos - art. 903, §1º c/c art. 897 do CPC), além de
arcar das despesas para a realização de um novo leilão, dispondo o Sr. Síndico/
Administrador Judicial da respectiva cobrança/execução, que será instruída com a
certidão do leiloeiro. Nos pagamentos via guia judicial, deverão ser desconsideradas
as datas de vencimento indicadas nas guias, devendo o arrematante observar
os prazos estabelecidos no presente edital. b.2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARCELADO: Nesta modalidade de pagamento, o arrematante, no prazo de até 03
dias úteis, contados da data da arrematação em leilão, deverá efetuar, mediante guia
judicial, o pagamento do valor mínimo correspondente a 30% (trinta por cento) do
valor da arrematação, quitando o valor remanescente em, no máximo,24 (vinte e
quatro) parcelas. As parcelas serão iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada
30 (trinta) dias corridos da data da arrematação e atualizadas mensalmente (pro-rata
die), pela média do INPC+IGP-DI, também a partir da data da arrematação em leilão,
parcelas estas que deverão ser depositadas em conta-bancária vinculada aos autos
a que se refere o presente edital, mediante guia judicial a ser emitida, devendo as
guias serem emitidas para "pagamento em continuidade", indicando a mesma conta
bancária indicada na primeira guia emitida para pagamento do valor da arrematação.
O pagamento, à vista ou parcelado, deverá ser feito em dinheiro (moeda nacional),
devendo os valores ser depositados junto a conta bancária (mediante guia judicial)
vinculada ao processo a que se refere este edital. Deverá o arrematante, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos após o vencimento de cada parcela, comprovar a
quitação da mesma mediante juntada do comprovante nos autos do processo a que
se refere o presente edital. É de exclusiva responsabilidade do arrematante efetuar o
cálculo da atualização do valor das parcelas e emitir a guia judicial para recolhimento
do valor devido. A quitação dos valores fica condicionada a compensação de eventual
cheque emitido para pagamento. Caso o vencimento de alguma parcela recaia em
final de semana ou feriado, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o
primeiro dia útil subseqüente. O não pagamento de qualquer parcela implicará no
automático vencimento antecipado das demais parcelas (considerando vencido o
valor integral do débito na data de vencimento da parcela inadimplida), podendo o
Sr. Síndico/Administrador Judicial, de imediato, valer-se da via executiva em face
do arrematante (podendo, ser for o caso, executar a hipoteca gravada sobre o bem
arrematado), incidindo, sobre o valor devido (soma da parcela inadimplida com as
parcelas vincendas), multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções
cabíveis. Na hipótese do arrematante deixar de quitar o valor do sinal no prazo de 03
dias úteis, contado da data do leilão em que houve a arrematação, restará desfeita/
resolvida a arrematação, sendo imposta ao arrematante multa de 30% sobre o valor
da arrematação, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste edital e na
legislação em vigor. Nos pagamentos via guia judicial, deverão ser desconsideradas
as datas de vencimento indicadas nas guias, devendo o arrematante observar
os prazos estabelecidos no presente edital. PROPOSTAS: Havendo interesse na
apresentação de propostas em valor e condições diversas dos previstos neste
edital, as mesmas deverão ser apresentadas, por escrito, para o leiloeiro (no site
www.kronbergleiloes.com.br), devendo constar na mesma, ao menos: o nome e
qualificação do proponente; bem/lote objeto da proposta; o valor da proposta; as
condições de pagamento do valor proposto. Sobre o valor da proposta será devida
taxa de comissão de leilão de 5%. O recebimento de proposta pelo leiloeiro não
suspenderá os leilões. As propostas recebidas serão apresentadas nos autos, pelo
leiloeiro, para análise do r. juizo competente, exceto na hipótese do r. juizo vedar o
recebimento de propostas. Na hipótese de homologação da proposta, o leiloeiro, uma
vez intimado, emitirá o auto de arrematação e recolherá o preço. Caso o proponente
deixe de honrar a proposta homologada, ficará o mesmo obrigado a pagar multa
equivalente a 30% do valor da proposta (a ser recolhida em favor da Massa), assim
como a pagar a taxa de comissão de leilão de 5% sobre o valor da proposta,
tudo isso sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e/ou no presente
edital. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: Nas hipóteses em que houver
previsão legal do exercício do direito de preferência, este deverá ser exercido em
igualmente de condições com eventuais outros interessados/licitantes, cabendo ao
titular do direito acompanhar o leilão e exercer seu direito de preferência, com base
no maior lance (e nas mesmas condições de pagamento) recebido pelo leiloeiro
durante o leilão ou com base no valor do lance inicial (quando não comparecerem
interessados na arrematação do bem),até a assinatura do auto de arrematação ou
homologação do leilão pelo r. juizo competente, sob pena de preclusão, devendo,
para tanto, recolher o preço e a taxa de comissão do leiloeiro.. INFORMAÇÕES:
Com o Administrador, "Guimarães e Bordinhão Advogados Associados", por seus
representantes Dr. Maurício de Paula Soares Guimarães ou Dr. Rafael Martins
Bordinhão, pelo telefone (41) 3402-3800, ou, ainda, com o leiloeiro, por intermédio
do telefone (41) 3233-1077 e site www.kronbergleiloes.com.br. Visitação dos
bens mediante contato e agendamento prévio com o Sr. Administrador. Não
serão permitidas visitas desacompanhadas ou sem agendamento prévio. TAXA DE
COMISSÃO DE LEILÃO: 5% (cinco por cento) sobre o valor total da arrematação,
a ser integralmente paga à vista, em dinheiro (moeda nacional) ou cheque, pelo
arrematante, no prazo máximo de 03 (três) dia útil, contados da data do leilão, ficando
a quitação do valor da comissão condicionada a compensação de eventual cheque
emitido para pagamento. O pagamento da comissão deverá ser efetuado mediante
depósito na conta bancária do leiloeiro, a ser informada no ato da arrematação.
O pagamento da comissão será sempre considerado à vista, mesmo em caso de
emissão de cheque para quitação do valor. O valor integral da comissão será devido
mesmo na hipótese de arrematação com créditos. O valor da comissão do leiloeiro
será devido mesmo em caso de inadimplência (com o consequente desfazimento
da arrematação) ou desistência, pelo arrematante (ou proponente), da arrematação
(ou proposta), sendo considerada desistência ou inadimplência, inclusive, a falta de
compensação de qualquer um dos cheques eventualmente emitidos para pagamento
ou, ainda, o descumprimento de qualquer condição ou prazo previsto no presente
edital e/ou em r. decisão judicial. CONDIÇÕES GERAIS:Não serão aceitos créditos

desta ou de qualquer outra Massa Falida como lance e/ou pagamento (parcial
ou total). Poderá o leiloeiro atualizar o valor da avaliação, constante neste edital,
na data do leilão. Poderá o leiloeiro, se assim entender e a seu exclusivo critério,
ofertar os bens/lotes em conjunto, somando o valor dos mesmos, dando, assim,
preferência para a arrematação conjunta de diversos ou todos os lotes. As medidas e
confrontações das áreas dos imóveis e/ou benfeitorias, eventualmente constantes no
presente edital, deverão ser consideradas meramente enunciativas, já que extraídas
dos registros imobiliários, laudo de avaliação e demais documentos anexados aos
autos do processo de falência. Para todos os efeitos, considera-se a venda dos bens
imóveis como sendo "ad corpus", não cabendo qualquer reclamação posterior em
relação a medidas, confrontações e/ou demais peculiaridades das áreas/imóveis,
cabendo aos interessados vistoriarem os bens/áreas antes de ofertarem lances
no leilão, inclusive no que se refere às edificações existentes nos imóveis, se
houver. Caberá aos interessados verificarem, junto ao Município e demais órgãos
competentes, eventuais restrições, inclusive ambientais, quanto ao uso do imóvel.
Na hipótese dos bens, no todo ou em parte, estarem ocupados por terceiros, caberá
ao arrematante tomar toda e qualquer providência, bem como arcar com todo e
qualquer custo para a desocupação do bem. Eventuais informações acerca de
ocupação/invasão/desocupação dos imóveis, deverão ser levantadas pelos licitantes
interessados na arrematação. Na hipótese do imóvel arrematado encontrar-se
tombado ou ser considerado como UIP pelo Município, caberá ao arrematante
observar a legislação pertinente, principalmente no que se refere a conservação do
bem e restrições de uso. Não será aceita qualquer reclamação após a realização
do leilão. Caberá ao arrematante arcar com todos os custos com a desmontagem,
retirada e transporte do bem arrematado do local onde o mesmo se encontra,
devendo a retirada ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias após a expedição
da carta de arrematação ou mandado de entrega, sob pena de perdimento do bem
em favor do leiloeiro, para pagamento dos custos de armazenamento. Em caso
de parcelamento do valor da arrematação de bem imóvel, o saldo parcelado
será garantido por hipoteca judicial a ser gravada sobre o(s) próprio(s) imóvel(eis)
arrematado(s), ficando o arrematante como fiel-depositário do bem, a partir da
expedição da carta de arrematação, quando o arrematante passará a arcar com
todos os custos do bem arrematado (taxas de condomínio, IPTU, ITR, despesas com
manutenção, dentre outros). Em caso de parelamento do valor de arrematação de
bem móvel, o r. juizo poderá condicionar a entrega do bem à quitação das parcelas.
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram,
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da
data do leilão. Caberá aos interessados, antes do leilão, conferirem a quantidade e
qualidade dos bens que compõem cada lote, uma vez que pode haver discrepâncias
entre o indicado neste edital e o verificado no local. Não será aceita qualquer
reclamação após a realização do leilão, inclusive na hipótese de haver discrepância
entre a quantidade, qualidade e descrição contidos neste edital e o verificado
no local, podendo haver diferenças. Os bens arrematados serão entregues, ao
arrematante, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou débitos (até a
data da expedição da carta de arrematação ou mandado de entrega), cabendo
ao arrematante, no entanto, tomar todas as providências e arcar com todos os
custos para a regularização (tanto do terreno, quanto da área construída, se
houver) e transferência dos bens arrematados, inclusive, se necessário, efetuar
o georeferenciamento do imóvel. Em relação a eventuais créditos tributários que
recaiam sobre o bem arrematado, será aplicada a norma prevista no art. 130,
§único do CTN. Em relação e eventuais créditos condominiais que recaiam sobre
o bem imóvel arrematado, será aplicada a norma prevista no art. 908, §1º do CPC.
Caberá ao arrematante arcar com todos os tributos eventualmente incidentes sobre
a arrematação e transferência dos bens, inclusive, mas não somente, ITBI, ITR, IRPF
e/ou IRPJ, taxas de transferência, dentre outros. INTIMAÇÃO: Pelo presente edital,
ficam as empresas ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA - CNPJ
80.531.015/0001-15, ANE CLASS - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA. - CNPJ 06.216.633/0001-18, EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS
E EDUCACIONAIS - CNP 02.374.177/0001-83 E SOCIEDADE EDUCACIONAL
EXPOENTE - CNPJ 75.062.216/0001-80, bem como seus representantes legais,
cientes da realização deste leilão, bem como do dia, hora e local em
que se realizará a alienação judicial. TRANSMISSÃO ON LINE: Os leilões
previstos neste edital ocorrerão, nos dias e horários indicados no presente edital,
exclusivamente em ambiente eletrônico (www.kronbergleiloes.com.br). Os leilões
poderão, a critério do leiloeiro, ser transmitidos, em tempo real, por intermédio do site
www.kronbergleiloes.com.br, podendo, contudo, em razão de problemas técnicos,
a transmissão não ser possível ou sofrer interrupções totais ou parciais, o que, em
nenhuma hipótese, invalidará e/ou postergará o ato. LANCES PELA INTERNET: Os
interessados em participar do leilão deverão dar lances, exclusivamente pela internet,
por intermédio do site www.kronbergleiloes.com.br. Serão aceitos lances a partir
da inserção do leilão, no site já mencionado, até a data e hora designados para
a realização do leilão. Todos os atos realizados via internet ficarão sujeitos ao bom
funcionamento do sistema, assumindo o interessado todos os riscos ao optar por esta
forma de participação no leilão, ficando o Poder Judiciário e/ou o Leiloeiro, desde
já, isentos de qualquer responsabilidade. Os interessados em ofertar lances deverão
observar as seguintes condições: 1) Para ofertar lances on line, o interessado deverá
cadastrar-se, antecipadamente, no site www.kronbergleiloes.com.br, encaminhando
os documentos indicados no mesmo site, os quais serão analisados no prazo de
até 24h. O cadastramento é gratuito e requisito indispensável para a participação
on line no leilão, ficando o usuário/interessado responsável, civil e criminalmente,
pelas informações lançadas no preenchimento do cadastro on line. Os lances que
vierem a ser ofertados são de inteira responsabilidade do usuário/interessado, sendo
o mesmo, também, responsável pelo eventual uso inadequado de seu login e
senha de acesso ao sistema. Para garantir o bom uso do site e a integridade da
transmissão de dados, o Exmo. Juiz competente poderá determinar o rastreamento
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do número do IP da máquina utilizada pelo usuário para oferecer seus lances. Não
serão aceitos lances via e-mail, telefone ou qualquer outro meio diverso daqueles
previstos neste edital. 2) Apenas após a análise e aprovação da documentação
exigida e discriminada no site, será efetivado o cadastro do interessado no site,
ficando o interessado habilitado a ofertar lances pela internet. 3) A confirmação do
cadastro do usuário/interessado será enviada ao endereço de e-mail cadastrado
pelo mesmo, cabendo ao usuário checar o recebimento dos e-mails. 4) Os lances
pela internet poderão ser ofertados a partir da data da publicação do presente
edital, até o momento em que for declarado, pelo leiloeiro, o lance vencedor. 5)
Somente serão aceitos lances superiores ao último lance ofertado, sendo que o lance
ofertado on line deverá respeitar, obrigatoriamente, o acréscimo/incremento mínimo
no valor informado no site. 6) Os lances ofertados pela internet concorrerão, em
igualdade de condições, com os lances ofertados presencialmente no leilão/praça,
sendo considerado vencedor o maior lance. 7) No leilão presencial, a ser realizado
no dia e hora indicados no presente edital, o leiloeiro iniciará o ato consultando
a existência, ou não, de lances ofertados via internet, passando, então, a receber
novos lances, tanto on line, quanto presencial. Para todos os efeitos, o horário a
que se refere ao presente edital é o horário oficial de Brasília (Brasil). O maior lance
ofertado presencialmente será inserido no site www.kronbergleiloes.com.br, a fim de
que os interessados em ofertar lances on line tenham a possibilidade de ofertar lance
maior. Para cada lance ofertado e registrado no site acima, seja lance on line, seja
lance presencial, o sistema iniciará a contagem, que poderá ser de 60 (sessenta)
a 300 (trezentos) segundos, a fim de que os participantes, querendo, ofertem lance
superior ao maior lance até então ofertado/registrado. Decorrido o referido prazo sem
que nenhum lance maior seja ofertado, será considerado vencedor o último lance
registrado, finalizando-se, assim, o leilão do bem. 8) O leiloeiro ofertará um lote de
cada vez, iniciando a oferta de um lote apenas quando finalizada a arrematação do
lote anterior. Poderá o leiloeiro optar pela oferta, em conjunto, de todos ou parte
dos lotes, tendo como lance inicial a soma do lance inicial dos lotes agrupados. 9)
Na hipótese de não haver qualquer oferta de lance em um determinado lote, este
poderá ser novamente oferecido pelo leiloeiro ao final do leilão/praça, respeitadas as
condições previstas neste edital. 10) Na hipótese de ser declarado vencedor o lance
ofertado pela internet, o arrematante terá o prazo máximo de 03 dias uteis, contado
da data do leilão, para efetuar o pagamento da integralidade do valor do lance (ou da
entrada/sinal no valor mínimo previsto em edital, se for o caso), bem como da taxa
de comissão do leiloeiro prevista neste edital. 11) O valor do lance deverá ser pago
mediante guia de depósito em conta judicial vinculada aos autos a que se refira o bem
arrematado. A taxa de comissão do leiloeiro deverá ser quitada mediante depósito na
conta bancária (a ser informada), de titularidade do mesmo. Uma vez efetuados os
pagamentos, o arrematante, dentro do prazo de 01 dia acima previsto, deverá enviar
os comprovantes para o leiloeiro, via e-mail (contato@kronbergleiloes.com.br), ou
qualquer outro meio hábil e inequívoco. 12) Na hipótese de arrematação mediante
lance on line, o auto de arrematação será assinado pelo Exmo. Juiz apenas após a
comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação (ou da entrada/
sinal, ser for o caso) e da taxa de comissão do leiloeiro, ficando dispensada, nesta
hipótese, a assinatura do arrematante no referido auto. 13) Caso a arrematação
seja efetuada mediante o pagamento parcelado de parte do valor, ficando o bem
como garantia de pagamento, o arrematante fica obrigado a realizar todo e qualquer
ato, bem como a arcar com os custos, que se fizerem necessários (principalmente
assinar eventuais documentos) para a anotação/registro da garantia. 14) Caso o
arrematante não honre com o valor do lance no prazo e condições previstas neste
edital, o lance será considerado inválido, ficando o arrematante sujeito à penalidades
previstas em lei (inclusive do art. 695 do CPC) e neste edital. 15) Os bens serão
vendidos no estado de conservação e funcionamento em que se encontram, sem
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da data
do leilão ou praça. 16) Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos
relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens
arrematados. Ficam intimadas as partes e, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a
Meritíssima Juiza de Direito que se expedisse o presente edital que deverá ser
publicado e afixado na forma da Lei. Curitiba, 21 de outubro de 2020.
LOTE 01: BENS MÓVEIS (Mobiliário, Eletrônicos e Equipamentos de
Informática):Compõem o presente lote, os seguintes bens: 1 Cable (2u)
management arm kit OYF1JW; Diversas Peças e Acessórios de Informática:
Adaptadores; cabos; caixas de som; cooler; HD; gabinete; pentes de memória;
placas; mouses; Teclados; web cam; régua com filtro de linha; roteadores modem
móvel 3G; switch VGA, drive module; 1 Aparelho de fax; 1 Nobreak APC Back-
ups Pro 1500; 2 Aspirador de pó; 1 Balança LD 1050 (max. 35kg); 1 Enceradeira
Bandeirante;1 Baterias, Pilhas e Carregadores; 1 Câmera digital; 1 Câmera de
segurança; 3 Card Hp Multi Reader SPN: 432548-001; 9 Telefones Celular; 6
Conversor de mídia ethernet; 39 CPU; 2 CPU (Servidor); 1 Desumidificador portátil;
1 Digital to analog audio converter; 34 DLT Tape Quantum; 2 HD ExternoDrive
module; 1 Equipamento de iluminação fotografia; 1 Equipamentos eletrônicos
(bancada);10 Estabilizador de energia; 1 Ferro de solda FXFS 12-60;4 Fita DAT12;
12 Fonte de alimentação chaveada ATX;1 HP Storage works DAT 72 USB; 1
IBM Storage Storwize V3700; 1 Impressora Bematech; 1 Impressora HP deskjet
6540; 1 Impressora Index Braille Basic-D V4; 1 Impressora Phaser 7800 Xerox; 1
Impressora WorkCentre 7435 Xerox; 23 Intel Pentium (processador); 1 Leitor de
certificado digital ;2 Leitora de código de barras (MESA);21 Leitora de código de
barras (PISTOLA); 1 Leitora de crachá (PORTA); 1 Leitora de mesa (proximidade);
2 Máquina fotográfica - Model PD1020 Creative; 3 Mesa digitalizadora; 2 Monitor
15"; 4 Monitor 17"; 7 Monitor 19" e 28 Monitor 23"; 3 Monitores para monitoramento
de segurança;8 Notebook (Acer, HP, Lenovo e Samsung);3 Power Edge 2950;1
Prensadora portátil de polacil;1 Projetor InFocus IN24 - Model W240;1 Projetor
Power Lite S18+;2 Rack aberto para servidor ;1 Rack AP7552; 1 Rack fechado para

servidor;10 Bloco de Engate Redex BER 10ª;1 Servidor Dell PowerEdge R200;2
Servidor Dell PowerEdge R610; 1 Servidor HP DL320G5 3060 A160 US SVR; 1
Lote de Sucata Eletrônica; 10 Super multi DVD; 43 Suporte de CPU; 40 Suporte
de monitor; 1 Switch 8 portas ;8 Switch c/ 24 portas;3 Switch com 48 portas; 1
Switch fast-ethernet; 3 Tape drive;20 Telefone com fio; 17 Telefone headset; 10
Telefone PABX;6 Telefone sem fio; 1 Testador de cabos UTP BNC; 9 Ventilador de
parede; 1 X-Rite 341 Densitometer - Dot Meter ;12 Armário baixo com 2 portas e
1 prateleira;2 Balcão com portas e gavetas ;1 Gaveteiro 4 gavetas;1 Armário com
2 gavetas; 2 Armário com 2 gavetas com bandeja; 1 Armário de madeira com 14
prateleiras; 1 Armário escuro; 2 Armário modulável com 2 prateleiras; 1 Armário para
medicamentos;17 Armários altos com 2 portas e 3 prateleiras; 1 Arquivo de madeira
com 4 gavetas; 1 Balcão com 2 portas, 4 gavetas com tampo de granito; 1 Bancada
(Suporte); 1 Bancada de manutenção ;24 Banco de Madeira (Diversos Modelos) ;1
Divisória de vidro e alumínio; 3 Mesa com pé de cavalete ;1 Mesa de madeira fixa de
parede; 5 Mesa em L; 7 Mesa escrivaninha;26 Mesas bancada de apoio (Diversos
Modelos); 3 Mesas retangulares com 3 gavetas e vidro; 3 Mural ;1 Porta volumes
com 24 entradas (Suporte);1 Prateleira com 2 divisórias; 1 Sofá em madeira de 3
lugares com almofadas ;1 Suporte para micro-ondas; 33 Apoio de pé ;27 Bandeja
de gaveta organizador; 1 Lote de Material de Escritório: Carimbo; grampeador; porta
canetas; furador de papel; calculadora; Mídias (CD e DVD); prancheta, suporte de fita
gomada; 1 Fragmentadora de papel; 1 Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras;
2 Arquivo de aço com 4 gavetas; 1 Lote de Itens Diversos: Baldes; bandejas;
banqueta plástica; copos; claviculário; cone; Espelhos; regador; suporte para copos;
pedestal de microfone; vaso; cabide; placa de piso molhado; 2 Botijão de gás 13kg;
8 Cadeiras Diversas; 2 Cadeira giratória fixa; 3 Cadeiras em couro com rodízios;
10 Cadeiras em couro sem rodízios; 1 Carrinho de carga; 41 Extintores de Incêndio
(CO2, Água e Pó); 22 Cesto Plástico Expositor ;3 Escada com 5 degraus; 2 Escada
trepadeira ;4 Escadas grandes ;7 Estantes modulares; 1 Lote com Estrutura de
estantes modulares (desmontado); 3 Prateleiras Expositor; 2 Flip chart com cavalete
em madeira ;49 Haste de comando para janela ;5 Lixeiras de madeira industriais;
69 Lixeiras plástica e madeira (Diversos Tamanhos e Modelos); 30 Molduras para
quadros ;1 Lote de Pallets Descartaveis; 7 Plástico vinil (RL) ;1 Porta livro de
madeira e ferro ;3 Prancha suporte madeira com rodízio ;3 Quadro branco grande ;11
Quadros de arte ;1Suporte bebedouro GFN 2000. Observações: Bens no estado
de conservação e funcionamento em que se encontram, sem garantia, inclusive de
funcionamento. Bens não removidos pelo leiloeiro. Os bens encontram sob a guarda
a Massa Falida, à rua Maringá, 350 - Jardim Guairaca, CEP 83.324-442, Pinhais/
PR. Maiores detalhes, inclusive fotos, no laudo de avaliação juntado nos autos de
falência e disponibilizado pelo leiloeiro no site www.kronbergleiloes.com.br.Lance
inicial(valor de avaliação): R$ 25.900,00
LOTE 02: BENS MÓVEIS (Máquinas e Equipamentos):Compõem o presente lote,
os seguintes bens: 1 Duplicator multigraphics Model 1960; 1 Forno de chapas Elenco
EL-11E; 1 Impressora Catu Set 660; 1 Impressora Multilight 9005; 1 MetalPlan
VA300; 3 Mesas de Gravação de Chapas; 1 Perfurador de Chapas; 1 Suporte para
Rolos Graficos. Observações: Bens no estado de conservação e funcionamento em
que se encontram, sem garantia, inclusive de funcionamento. Bens não removidos
pelo leiloeiro. Os bens encontram sob a guarda a Massa Falida, à rua Maringá, 350
- Jardim Guairaca, CEP 83.324-442, Pinhais/PR. Maiores detalhes, inclusive fotos,
no laudo de avaliação juntado nos autos de falência e disponibilizado pelo leiloeiro
no site www.kronbergleiloes.com.br.Lance inicial(valor de avaliação): R$ 8.400,00
LOTE 03: EDIFICAÇÃO COM ÁREA DE 1.840,00M² EM TERRENO DE 1.451,28M²,
LOCALIZADO NA AV. MARINGÁ, 350, CENTRO, PINHAIS/PR - Imóvel localizado a
4 quadras da Rod. Dep. J. L. Jacomel Pinhais /PR. Latitude: -25.428925° Longitude:
-49.192370°. Imóvel assim descrito na matrícula 4.687 do CRI de Pinhais/PR:
"Lote de terreno nº 04-A, oriundo da unificação dos lotes nºs. 04, 05, 06, 07, 08 E
09, da quadra 46 -JARDIM PEDRO DEMETERCO", situado no lugar denominado
Varginha ou Vargem Grande, no Município e Comarca de Piraquara; medindo 45,00
metros de frenet para a Rua Santa Fé:, por 62,00 metros de extensão da frente
aos fundos em ambos os lados, confrontando pelo lado direito, de quem da referida
rua olha o imóvel, com a Rua nº 13, atual Rua Cianorte, e pelo lado esquerdo,
confrontando com a antiga Avenida Marginal "B" atual Avenida Maringá, e na linha
de fundos mede 40,00 metros confronta com os lotes nºs, 02 e 03, contendo um
barracão em alvenaria, com a área de 1.451,28m2, situado a Avenida Maringá n,
350". Inscrição Imobiliária: 22.038.0242. BENFEITORIAS: Setor administrativo:
edifício de 600,00m², com dois pisos, dividido em dezoito peças, quatorze salas e
quatro banheiros. O piso inferior divide-se em recepção, banheiros, almoxarifado,
sala da gerência, sala de reunião, sala da gerência de produção, sala do financeiro
e escadas; O piso superior divide-se em sala de assessoria pedagógica 1, sala
de assessoria pedagógica 2, sala de informática, sala do comercial público, sala
de showroom 1, sala de showroom 2, dois banheiros e setor comercial. Exceto os
banheiros e escada, todos os cômodos possuem piso em taco, paredes lisas na cor
branca e laje branca. Os banheiros possuem piso em granilite, paredes revestidas
em azulejo branco e laje na cor branca. As escadas são em granilite. Setor Fabril:
Barracão fabril com 1.240,00,00m² e pé direito de 2,80m, dividido em dez áreas,
doca de carga e descarga, expedição e impressora rotativa, sala da impressora
plana, depósito, oficina, vestiário feminino, vestiário masculino, cozinha, refeitório
e bicicletário. O setor fabril possui piso em concreto liso, paredes de lisas na cor
branca e forro em poliestireno. Observações: Bem no estado em que se encontram,
sem garantia. Venda ad corpus, sendo que a menção a medidas (tanto da área de
terreno quanto das áreas construídas) deve ser considerado meramente enunciativa,
podendo haver diferenças, cabendo aos interessados vistoriarem o bem antes do
leilão, não sendo aceitas reclamações após o leilão. As medidas mencionadas das
áreas construídas não são exatas, sendo mera estimativa. Parte da área construída
não está averbada na matrícula, cabendo ao arrematante regularizar ou demolir,
observando as normas legais. Cabe aos interessados, antes do leilão, consultarem
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os órgãos competentes para verificar eventuais restrições no imóvel, inclusive,
mas não somente, restrições construtivos, ambientais e/ou para a exploração de
atividades no local, não sendo aceitas reclamações após ao leilão. Maiores detalhes,
inclusive fotos, no laudo de avaliação juntado nos autos de falência e disponibilizado
pelo leiloeiro no site www.kronbergleiloes.com.br. Imóvel desocupado. Inclusão dos
bens móveis descritos nos LOTES 01 e 02: Conforme determinado pela Exma.
Juiza de Direito da r. decisão do mov. 5424.1 dos autos de falência, na hipótese dos
bens móveis descritos nos Lotes 01 e 02 não serem arrematados no leilão designado
para o dia 09/11/2020, tais bens serão automaticamente incorporados ao presente
lote (Lote 03), sendo o valor daqueles lotes (Lotes 01 e 02) somado ao valor deste lote
(Lote 03). Lance inicial em primeiro leilão apenas do Lote 03(valor de avaliação
apenas do bem imóvel): R$ 2.520.000,00 (este valor poderá ser acrescido do valor
do Lote 01 e/ou Lote 02). Lance inicial em segundo leilão apenas do Lote 03 (valor
equivalente a 70% do valor de avaliação apenas do bem imóvel):R$ 1.764.000,00
(este valor poderá ser acrescido do valor do Lote 01 e/ou Lote 02)
LOTE 04: TERRENO URBANO COM 8.000,00 M², SEM BENFEITORIAS,
LOCALIZADO À RUA PARANAVAÍ, 224, BAIRRO EMILIANO PERNETA,
PINHAIS /PR - Imóvel localizado a 2 quadras da Rod. Dep. J. L. Jacomel, e da Av.
Maringá. Próximo a Rumo ALL, Havan, Fox Lux, Adega Brasil. Latitude: -25.430827° /
Longitude: -49.195252°. Imóvel assim descrito na matrícula 4.688 do CRI de Pinhais/
PR: "Lote de terreno a. 01-A, resultante da unificação dos lotes 01 á 20, da quadra nº
72, da Planta "JARDIM PEDRO DEMETERCO", situado neste Município e Comarca;
medindo 100,00 metros de frente para atual Rua Paranavaí, antiga Rua nº 10; por
80,00 metros de extensão da frente aos fundos em ambos os lados, confrontando
pelo lado direito, de quem da referida rua olha o imóvel, com a atual Rua Santa Inês,
antiga Rua nº 30, onde faz esquina, pelo lado esquerdo, confrontando com atual Rua
Santa Helena, antiga Rua nº 29; e na linha de fundos mede 100,00 metros e confronta
com a atual Rua Nova Esperança, antiga Rua nº 11; perfazendo a área total de
8.000,00m2".Inscrição Imobiliária: 21.023.0360.Observações: Venda ad corpus,
sendo que a menção a medidas deve ser considerada meramente enunciativa,
podendo haver diferenças, cabendo aos interessados vistoriarem o bem antes do
leilão, não sendo aceitas reclamações após o leilão. Cabe aos interessados, antes
do leilão, consultarem os órgãos competentes para verificar eventuais restrições
no imóvel, inclusive, mas não somente, restrições construtivos, ambientais e/ou
para a exploração de atividades no local, não sendo aceitas reclamações após ao
leilão. Maiores detalhes, inclusive fotos, no laudo de avaliação juntado nos autos de
falência e disponibilizado pelo leiloeiro no site www.kronbergleiloes.com.br. Imóvel
desocupado. Lance inicial em primeiro leilão(valor de avaliação): R$ 5.270.000,00.
Lance inicial em segundo leilão (equivalente a 70% do valor de avaliação): R$
3.689.000,00
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