COMARCA DE CONTAGEM - 1.ª Vara Empresarial, da Fazenda Pública e Registros Públicos PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL PARA CONHECIMENTO DE
EVENTUAIS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DAS PARTES E CREDORES - PROCESSO Nº
0079.12.040.753-5, AÇÃO DE FALÊNCIA - MASSA FALIDA DE SUSTENTA PERFIS METÁLICOS
LTDA, CNPJ nº 05.849.627/0001-35. O Dr. Rogerio Braga, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Empresarial, da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem-MG, em pleno
exercício de seu cargo, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que no dia 03 de março de 2020 às 14:00 horas realizarse-á o 1º leilão e, não havendo arrematação dos bens, fica desde já designada a data do 2º
leilão para o dia 10 de março de 2020, também às 14:00 horas, quando a alienação dar-se-á
pelo maior valor oferecido (art. 142, §2º da Lei 11.101/2005), desde que não seja preço vil.
Ambos os leilões acontecerão no saguão do Fórum desta cidade, situado na Avenida Maria Da
Glória Rocha, 425 - Centro - Contagem/MG, pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandre Reis
Pedrosa, matrícula 677 na JUCEMG, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, devidamente
autorizado, levará a público leilão, a quem maior lance oferecer, os bens arrecadados da
massa falida a saber: DOS BENS localizados na Rua São Paulo, nº1071, sala 2116, Centro, Belo
Horizonte - MG, a saber: 03 (três) mesas de escritório antigas; 05 (cinco) telefones; 01 (um)
monitor LG; 01(um) monitor pequeno; 02 (dois) estabilizadores; 01(uma) caixa de som para
computador; Aprox. 13 (treze) celulares antigos Motorola Antigos/sem teste; DOS BENS
MÓVEIS, compostos por máquinas e equipamentos, localizados na Estrada Chico Mendes, nº
900 a 2000, Vilas do Lago, Vargem das Flores, Contagem -MG, a saber: 01 Sliter de Perfis (
Produção de WT) no estado, sem teste; 01 Desempenadeira de ferro WT, no estado, sem
teste; 06 Mesas de Rolo 1 X 2.5, no estado, ruim; 09 Transfer 4 x 12 , no estado, ruim; 02
Compressor Chicago Pneumático CPC 50, no estado, sem teste, necessitando de reparos; 04
Cabeceira de Ponte Rolante , no estado; 01 Serra de Fita, Ronemak M- 330 L, no estado,
necessita de reparos, manutenção; 01 Torno Xervitt, no estado, necessita de reparos,
manutenção, Avaliação dos bens R$ 40.210,00 (quarenta mil, duzentos e dez reais); DOS BENS
MÓVEIS, localizados na Av. Paulo César Tavares, nº 10, Bairro Jardim Ribeiro, Varginha -MG, a
saber: 01 Máquina Peddinghaus, model PCD 1100, Ship date 2007, serial 65992, weight 10500,
elec. schematic YD184503100000, 01 Máquina Peddinghaus 1100DG, - SERRA PARA FURAR,
serial 17923, schaltschrank nr 33131, schaltplan M1100DG-1; 08 Mesa de rolos 1 x 2,5; 02
Transfers 4 x 12, avaliação R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Avaliação total de
todos os bens R$670.210,00 (seiscentos e setenta mil, duzentos e dez reais), tudo conforme
consta no Auto de Arrecadação e Avaliação acostado nos autos. Nos termos do Art. 889 do
CPC, ficam intimados credores e interessados da realização do leilão público presencial por
este edital. CONDIÇÕES GERAIS: - Os bens objeto do presente leilão serão alienados livres e
desembaraçados de qualquer ônus e no estado em que se encontram, e não haverá sucessão
do arrematante nas obrigações do devedor, Art. 141, inciso II da Lei 11.101/05; - Os
interessados deverão previamente inspecioná-los para inteirar-se das suas condições, pois
nada poderão reclamar posteriormente - Para lançar o interessado deverá apresentar:
Identidade, CPF, comprovante de endereço. Pessoa jurídica será representada por quem o
Estatuto/Contrato Social indicar e deverá apresentar CNPJ e cópia autenticada do
Estatuto/Contrato Social. Todos poderão fazer-se representar por Procurador com poderes

específicos para o ato, através de PROCURAÇÃO PÚBLICA. Forma de pagamento: À Vista,
mediante depósito judicial à disposição do Juízo, na agência local do Banco do Brasil S.A., com
comprovação imediata nos autos; A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação, a ser paga integralmente à vista, pelo arrematante, no ato da
arrematação. No caso de inadimplemento ou desistência da arrematação por qualquer motivo,
exceto os previstos em lei, o arrematante não terá direito à devolução da comissão do
leiloeiro. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem constitui crime (art. 358, do Código de Penal); suscitar vício infundado com o
objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato atentatório à dignidade da
Justiça (art. 903, §6º, do Código de Processo Civil), passível, em qualquer um dos casos, das
penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao
pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos bens. Os
interessados poderão esclarecer suas dúvidas quanto ao presente edital com o Leiloeiro
Público
Oficial,
Sr.
Alexandre
Reis
Pedrosa,
telefone
(31)
2551-3688,
www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br ou com o Administrador Judicial, Dr. Rogeston Borges
Pereira Inocêncio De Paula, com endereço profissional à Rua Tomé de Souza, 830 - Savassi,
Belo Horizonte - MG. Nos termos do Art. 889, do Código de Processo Civil, ficam as partes,
interessados e advogados INTIMADOS das designações supra. E para que chegue ao
conhecimento de todos, é expedido o presente edital que será afixado e publicado na rede
mundial de computadores, site do leiloeiro www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, em
conformidade com o disposto no art. 887, §2º, do CPC, e PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018,
art. 9º, § 2º, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados.
Contagem/MG, 03 de fevereiro de 2020.
07/02/2020 DJE

