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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL DE LEILÃO/
ALIENAÇÃO E DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND (PR). Rua
Recife, nº 216, Edifício Fórum, Centro Cívico, Assis Chateaubriand (PR).
CEP: 85935-000. Fone: (44) 3528-6405. Email: guce@tjpr.jus.br. Alienação
judicial realizada na forma dos artigos 142 e ss., da Lei Federal nº
11.101/2005 e alterações, por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz de
Direito, Arthur Araújo de Oliveira. Processo nº 0001046- 68.2014.8.16.0048,
em trâmite eletrônico no PROJUDI (https://projudi.tjpr.jus.br). MASSA FALIDA
DE DSI - DUTCH STARCHES INTERNATIONAL DO BRASIL AMIDOS LTDA.
(CNPJ nº 05.508.838 /0001-04). Processos em apenso/vinculados: 0000991-
88.2013.8.16.0069, 0008946-17.2020.8.16.0170 e 0001682-34.2014.8.16.0048.
Recursos pendentes/relacionados: 0044884-40.2016.8.16.0000 (Agravo de
Instrumento Cível), 0044884- 40.2016.8.16.0000 Ag 1 (Agravo
Interno), 0044884-40.2016.8.16.0000 ED 2 (Embargos de Declaração
Cível), 0044884-40.2016.8.16.0000 Pet 3 (Recurso Especial Cível),
0044884-40.2016.8.16.0000 AResp 4 (Agravo em Recurso Especial Cível) e
0028677-87.2021.8.16.0000 (Agravo de Instrumento Cível). Administrador Judicial:
BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (CNPJ/ME 27.002.125/0001-07).
Rua Comendador Araújo, nº 499, 10º andar, Batel, CEP 80.420-000, Curitiba
(PR). Fone: (51) 3307-2166. E-mail: contato@preservacaodeempresas.com.br.
Leiloeiro Oficial: JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS. Matrícula 606/98
(JUCEPAR). Rua Chanceler Lauro Muller, nº 35, Bairro Parolin. Curitiba (PR). CEP
80220-330. Fones: (41) 3333-1515 e (41) 3333-2020. WhatsApp: (41) 99255-4592.
Site: www.nogarileiloes.com.br. E-mail: gerencia@nogari. com.br. Modalidade dos
leilões: eletrônicos (somente online), na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 142, da
Lei Federal nº 11.101/2005. Data e horário do 1º leilão: dia 29 de agosto de 2022,
com encerramento a partir das 14 horas. Data e horário do 2º leilão: dia 14 de
setembro de 2022, com encerramento a partir das 14 horas. Data e horário do 3º
leilão: dia 29 de setembro de 2022, com encerramento a partir das 14 horas. Caso
não haja expediente forense nas datas designadas, os leilões serão transferidos para
o próximo dia útil subsequente, no mesmo horário e local. O leilão prosseguirá no
dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo
edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Endereço do leilão
eletrônico: www.nogarileiloes.com.br (vide condições e exigências de cadastro e
adesão). Normas e condições de participação nos leilões: os interessados deverão
efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro com, pelo menos, 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência. O cadastramento para esta finalidade importa em total e
irrestrita aceitação das condições deste edital, do termo de adesão exibido no site,
da Resolução nº 236, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça,
atos normativos estes que integram o edital independentemente de transcrição e
obrigam o usuário à sua prévia leitura e conhecimento. A veracidade das informações
cadastrais é de exclusiva responsabilidade dos usuários, sob pena de sanções
civis e criminais. Faculta-se ao leiloeiro a recusa aos cadastros que entender
inidôneos e/ou incompletos. Poderão participar somente os licitantes devidamente
cadastrados, mediante as instruções contidas no "Termo de Adesão", previamente
aceito pelos mesmos, com conta ativa, com login (apelido) e senha próprios e
intransferíveis. Os lances eletrônicos poderão ser ofertados entre as datas e horários
de abertura e de encerramento. Independentemente de o licitante receber qualquer
comunicação do sistema, indicando a superação de seu lance por outro de licitante
adverso, é responsabilidade do participante acompanhar a evolução dos lances
e ofertar seus próprios, durante a abertura e encerramento, e, igualmente, após
o horário de encerramento, quando o sistema acrescenta ou prorroga o tempo
de três (03) minutos a cada novo lance. Encerrada a contagem de três (03)
minutos, a partir do último lance, o sistema encerrará a arrematação para o lote em
andamento. A concretização dos lances ofertados em ambiente virtual se dará no
momento em que o provedor do leiloeiro captá-los e não no momento da emissão
do comando digital pelo usuário/participante, podendo haver atraso (delay). O
comitente e o leiloeiro não são responsáveis por eventuais lances ofertados antes do
fechamento do pregão e recebidos em seu provedor depois do mesmo fechamento.
O comitente e o leiloeiro não são responsáveis por eventuais problemas técnicos
ou de conexão que, porventura, impossibilitem a oferta e/ou captura de lances
no ambiente virtual. O leiloeiro se isenta de quaisquer responsabilidades quanto
a lances ofertados nos últimos segundos não computados pelo sistema devido ao
tempo de delay, assumindo o participante este risco. Portanto, cabe aos interessados
ofertar os lances dentro de período seguro de tempo para que os mesmos sejam
validamente computados. As pessoas que realizarem o cadastramento online, na
forma deste edital, outorgam poderes ao leiloeiro para assinatura do auto de
arrematação. Legislação aplicável: Código de Processo Civil (artigos 879 e ss.), Lei
Federal nº 11.101/2005, Resolução nº 236/2016, do Conselho Nacional de Justiça
- Instrução Normativa nº 05/2018, da Corregedoria Geral de Justiça do TJ /PR,
Provimento nº 282/2018 e alterações, da Corregedoria Geral da Justiça do TJ/
PR, Decreto nº 21.981 /1932 e alterações, Instrução Normativa DREI nº 72/2019
e alterações e alterações, Lei Estadual nº 19.140/2017 (PR) e alterações. DOS
BENS. GRUPO A: (Bens imóveis e respectivas acessões e benfeitorias): integrado
por bens imóveis localizados na Rodovia PR-364, KM 03, bairro Gleba Tupassi, em
Assis Chateaubriand, estado do Paraná, identificados nas matrículas de números
126 e 3248, ambas do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Assis
Chateaubriand (PR), incluindo acessões e benfeitorias (construções), conforme

descrito adiante. Matrícula nº 126, correspondente ao lote de terras sob o nº 69,
com área de 5,00 (cinco) alqueires paulistas, iguais a 121.000,00 m² (cento e vinte
e um mil metros quadrados), situado na gleba Tupassi, neste município e comarca,
tendo as seguintes divisas, metragens e confrontações: Nordeste: pelo ramal Japi
dos marcos divisores dos lotes números 68 e 69, até o marco divisor dos lotes
números 69 e 70, numa distância de 176,30 metros; Sudeste: pelo Rio Encantado,
do marco divisor dos lotes números 70 e 69, abaixo até o marco divisor dos lotes
números 69 e 68, ambos cravados na sua margem direita. Noroeste: por linha
seca, confrontando com o lote n° 68, com o rumo SO. 76º24', numa distância de
490,00 metros; Sudeste: por linha seca, confrontando com o lote nº 70, com o
rumo SO. 76º24', numa distância de 390,00 metros. ÔNUS: AV - 05/126 - termo de
compromisso de conservação e reserva florestal legal sobre 20% (vinte por cento
da área do imóvel); R12-126 - penhora originária dos autos de Carta Precatória nº
171-2014-655-09-00-0, da Vara do Trabalho de Assis Chateaubriand (PR); R-13-126
- penhora originária dos autos de Carta Precatória nº 00233-2014-655-09-00-4,
da Vara do Trabalho de Assis Chateaubriand (PR); R-14-126 - penhora originária
dos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0003800-83.2009.5.09.066.8, da Vara do
Trabalho de Marechal Cândido Randon (PR). Matrícula nº 3.248, correspondente ao
lote de terras rurais sob o nº 70- A, com área de 1,50 (um vírgula cinquenta) alqueires
paulistas, ou seja, 36.300,00 m² (trinta e seis mil e trezentos metros quadrados),
situado na Gleba Tupassi, neste município e comarca, tendo as seguintes divisas,
metragens e confrontações: NORTE: confronta-se com o lote nº 69, limitando-se
pelo ruma magnético SO. 76º24', numa extensão de 528,79 metros lineares; SUL:
confronta-se com o lote nº 71, limitando-se com o lote nº 71, limitando-se, pelo rumo
magnético SO. 76º24', numa extensão de 121,79 metros lineares; LESTE: confronta-
se com o lote nº 70, numa extensão de 123,17 metros lineares; OESTE: confronta-
se com o Rio Encantado. ÔNUS: AV-2-3.248 - termo de conservação de reflorestas
sobre 20% (vinte por cento) da área do imóvel. Sobre os imóveis encontramse
as edificações a seguir resumidamente descritas. Um (01) escritório com área
aproximada de 240,00 m². Um (01) refeitório com área aproximada de 640,00m². Um
(um) laboratório em alvenaria, com área aproximada de 126,00m². Uma (01) moega
em estrutura metálica para descarga de milho, com capacidade para 40 toneladas,
com área aproximada de 84,00m². Uma (01) base para silo armazenador de milho
em concreto armado. Um (01) barracão para desgerminação, em estrutura metálica,
com área aproximada de 120,00m². Um (01) barracão para maceração e aminodaria,
em estrutura metálica, com área aproximada de 360,00m². Um (01) barracão para
caldeiras, em estrutura pré-moldada de concreto com área aproximada de 240,00m².
Um (01) barracão em estrutura pré-moldada de concreto, para moega e descarga
de mandioca, com área aproximada de 1.120,00m². Um (01) barracão em estrutura
pré-moldada de concreto, com área aproximada de 1.000,00m². Um (01) barracão
em estrutura prémoldada de concreto, com área aproximada de 1.600,00m². Um
(01) depósito de massa de milho em mandioca, em alvenaria e concreto, com área
aproximada de 36,00m². Avaliação total do grupo A: R$ 10.240.000,00 (dez milhões
duzentos e quarenta mil reais). GRUPO B: (bens móveis em geral). 01. SETOR
BALANÇA. Uma (01) balança rodoviária. Um (01) aparelho telefônico Intelbras. Duas
(02) mesas com cadeira Um (01) aparelho de arcondicionado Elgin. Um (01) arquivo
de aço e gaveteiro com 04 gavetas cada. Um (01) bebedouro com galão de 20
litros. 02. SETOR ESCRITÓRIO Um (01) refrigerador. Um (01) conjunto mesa de
mármore com 6 cadeiras. Um (01) armário em madeira branco. Um (01) forno micro-
ondas. Um (01) cofre de aço. Um (01) conjunto de móveis de escritório em mogno
(mesa, rack e armário). Uma (01) cadeira de escritório giratória. Um (01) arquivo em
aço, marca Pandin com 04 gavetas. Um (01) aparelho de arcondicionado Komeco.
Um (01) um aparelho telefônico Mox. Um (01) aparelho de celular Nokia. Um (01)
conjunto de móveis de escritório azul (mesa, rack). Um (01) armário de aço com
02 portas. Um (01) gaveteiro em madeira marfim com 04 gavetas. Uma (01) mesa
de escritório marfim. Um (01) Gaveteiro em aço com 02 gavetas. Um (01) gaveteiro
em madeira com 04 gavetas. Um (01) aparelho de arcondicionado Electrolux. Um
(01) conjunto de móveis para escritório, marfim (mesa, armário, balcão, gaveteiro).
Um (01) aparelho de ar-condicionado Carrier. Um (01) aparelho de ar-condicionado
Elgin. Um (01) aparelho telefônico Intelbras. Um (01) arquivo em aço, marca Pandin,
com 04 gavetas. Um (01) gaveteiro com 02 portas. Mesas escritório com gaveteiro.
Um (01) aparelho de telefone sem fio. Um (01) aparelho de ar-condicionado Komeco.
Mesas escrivaninha. 03. SETOR REFEITÓRIO/VESTIÁRIO /DIRETORIA. Conjuntos
mesas com assentos em madeira branco. Um (01) fogão Atlas de 6 bocas. Um
(01) aquecedor de água para marmitas. Um (01) Ventilador de parede Ventsilva.
Um (01) refrigerador Consul de 280 litros. Um (01) refrigerador Electrolux. Um (01)
armário em lata de 80 portas. Um (01) ventilador de parede Ventsilva. Um (01)
televisor (queimado). Uma (01) mesa com 06 cadeiras. Uma (01) mesa com cadeira
de escritório. Um (01) armário em madeira. Uma (01) Vap - máquina de lavar piso.
Botijões de gás Um (01) aparelho de ar-condicionado. 04. SETOR ALMOXARIFADO.
Um (01) veículo modelo Zafira Elite 2.0 MPFI Flex 8v, marca GM, ano/modelo
2009/2010, prata, flex, placa ARL-9271. Avaliação: R$ 28.200,00 (vinte e oito mil
e duzentos reais). Um (01) modelo Kombi 1.4 MI Total Flex 8v, marca VW, ano/
modelo 2009/2010, branca, flex, placa ARX5794. Avaliação: 23.800,00 (vinte e três
mil e oitocentos reais). Um (01) veículo modelo Vectra Sedan Elite, marca GM,
preto, placa AVB-9888, flex, 2008/2009, Chassi 9BGAC69W09B189448, Renavam
0098.617255-3. Avaliação: R$28.800,00 (vinte e oito mil reais). Um (01) veículo
modelo Montana 1.4 8v Conquest Econoflex, marca GM, ano/modelo 2010/2010,
vermelho, flex, placa AVB-4448. Avaliação R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos
reais). Um (01) veículo modelo Montana LS 1.4 Econoflex 8v, marca GM, ano /
modelo 2011/2011, preto, flex, placa ETT-6442 Avaliação: R$ 24.900,00 (vinte e
quatro mil e novecentos reais). Um (01) veículo modelo Astra Sedan Advantage
2.0 8v MPFI Flex, marca GM, ano /modelo 2010/2011, preta, placa AVB-4442.
Avaliação: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais). Um (01) veículo
modelo Astra Advantage 2.0 8v MPFI Flex, marca GM, ano/modelo 2010/2011,
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preta, placa AVB-4443. Avaliação: R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos
reais). Um (01) veículo modelo Astra Advantage 2.0 8v MPFI Flex, marca GM, ano/
modelo 2010/2011, preto, flex, placa AVB4445. Avaliação: R$ 25.200,00 (vinte e
cinco mil e duzentos reais). Um (01) veículo modelo Astra Advantage 2.0 8v MPFI
Flex, marca GM, ano/modelo 2011/2011, preto, flex, placa AVB-4446. Avaliação:
R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais). Um (01) veículo modelo Astra
HB Advantage 2.0 8v MPFI Flex., marca GM, ano/modelo 2010/2011, preto, flex,
placa AVB-4447. Avaliação: R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais). Uma
(01) motocicleta modelo C100 Biz ES, marca Honda, ano/modelo 2000/2001, verde,
gasolina, placa AJR-1051. Avaliação: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Uma
(01) Motocicleta CG 125 Fan Ks Cargo, marca HONDA, ano/modelo 2010 /2010,
vermelha, gasolina, placa ATF-7421. Avaliação: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos
reais). Um (01) conjunto de 3 (três) casas de hidro ciclone. Uma (01) bomba de
passar veneno. Vários armários com peças de manutenção. Uma (01) Roçadeira
manual costal Stihl 280. 05. SETOR SISTEMA. Um (01) servidor HP ml110 g9. Um
(01) servidor HP ml110 g7. Microcomputadores com monitor. Uma (01) impressora
HP 2035. Uma (01) impressora HP 2015. Uma (01) impressora HP m127. Uma
(01) impressora de etiquetas Toledo. Uma (01) impressora de etiquetas Argox. Um
(01) switch D-link de 24 portas. Um (01) switch cisco com 24 portas. Um (01)
rack de parede. Um (01) rack de torre. Um (01) rack de torre para cabeamento.
Servidores HP ml370 (fora de uso). 06. SETOR LABORATÓRIO. Um (01) agitador
Quimis. Um (01) agitador Fisaton713 D. Um (01) agitador com Suporte Kotof. Um
(01) agitador e Aquecedor Fesatom. Um (01) agitador e aquecedor Vep. Um (01)
aquecedor com agitador Tecnal. Uma (01) balança analítica Master M: Az500. Uma
(01) balança Balmoh M MP2. Uma (01) balança RamusaOPR 15. Uma (01) balança
semi-analógica Master:M: RS 2000 C. Uma (01) balança semi-analógica Master:M:
AS 500 C. Um (01) banho maria Fisaton. Um (01) barrilete Permuzion 50L. Uma (01)
batedeira ArdtisanM:SKS M150. Um (01) BraBersdenVisilogra PH. Uma (01) capela
para exaustão de gás SP LABOR. Uma (01) centrífuga Farem 206 Digital. Uma (01)
centrífuga analógica Met 206TL6470. Uma (01) CPU DELL. Um (01) destilador de
água Quimis. Um (01) destilador de água TEO 275 TECCAR. Um (01) destilador
de nitrogênio TecnalTEO 363. Um (01) determinador de umidade Medeter. Um (01)
determinador de umidade Metter Toledo:HB 43. Um (01) determinador de umidade
Metter Toledo:H 3435. Um (01) estabilizador TS SHARA. Uma (01) estufa com
circulação de ar Tecnal. Um (01) frigobar Electrolux. Uma (01) geladeira Consul. Um
(01) HP LITE. Uma (01) impressora HPP2035. Uma (01) impressora Filizola. Um (01)
LVT BRO KFIELD:M:55822. Um (01) máquina de costura Octa: GK 26-IA. Um (01)
Master Toledo Master:1YPE: DL 50. Um (01) microscópioX7B-2BS06902. Um (01)
monitor AOC. Um (01) PHmetro TEC - 3MP. Um (01) PHmetro HI 2221HANNA. Um
(01) purificador de água Latina. Um (01) RVT Brookfield LR 99102. Um (01) titulador
eletrônico Dosimat:775 METROHM. Um (01) UV MINI 1240. Um (01) vortex:QL-901.
Um (01) gaveteiro em aço com 03 gavetas. Um (01) conjunto armário completo.
Uma (01) mesa de escritório com cadeira. Um (01) mini reator para teste. Uma (01)
mesa com cadeira. Uma (01) mesa com cadeira. Um (01) armário em lata. Um (01)
aparelho de ar-condicionado. 07. SETOR DESCARGA DE GRÃOS (MOEGA). Um
(01) silo com capacidade de 1.200 toneladas. Silos com capacidade 25 toneladas
cada. Um (01) elevador de grãos Page com capacidade de 40 toneladas e motor
de acionamento 7,5 cv. Uma (01) rosca de carga do silo 1.200 com motor de 5
CV. Uma (01) rosca de varredura do silo com motor de 7,5 cv. Uma (01) rosca
de descarga do silo com motor 5 CV. Um (01) elevador de descarga do silo com
motor de 7,5cv. Um (01) ventilador de aeração do silo com motor 15 cv. Uma (01)
bomba Remid para encher tina de milho com 12,5 cv. 08. SETOR PRÉ-LIMPEZA
DE GERMINAÇÃO E SECAGEM GÉRMEN. Conjunto de peneiras de pré-limpeza
com motor de acionamento de 5 cv e exaustor de 5 cv. Uma (01) rosca horizontal
de transporte do milho com motor de 3 CV. Uma (01) rosca vertical de transporte
do milho com motor de 5 CV. Uma (01) degerminadora SATAK com motor de 75
CV. Uma (01) rosca da canjica com motor de 5 CV. Um (01) elevador da canjica
motorredutor com 5 CV. Um (01) exaustor primário com motor de 3 CV. Uma (01)
exaustor secundário com motor de 5 cv. Uma (01) válvula rotativa com motor de 2 cv.
Um (01) exaustor terciário com motor de 5 cv. 09. SETOR PROTEÍNA- (SECAGEM
GLÚTEN). Um (01) secador flash dryer de proteína com motor de 60 cv. Um (01)
quadro de comando de distribuição (Soft start Weg, Roubada). Um (01) Decanter
Gratt com motor de 50 CV. Uma (01) rosca de transporte da proteína com motor de
5 CV. Um (01) caixa misturadora e dosadora da proteína com motor redutor de 5
cv. Um (01) tanque da proteína com motor redutor do mexedor de 3 CV. Uma (01)
bomba Fabo de 3 cv que manda proteína no decanter. Uma (01) bomba Rex de 3
CV da água do decanter. Uma (01) rosca de ensaque da proteína com motor redutor
de 2 CV. Uma (01) empilhadeira YALE (precisa de manutenção). Um (01) conjunto
de hidrociclone desmontado com 3 casas e 3 bombas KSB com motores de 20 cv.
10. SETOR MACERAÇÃO E MOAGEM. Um (01) Tanque de fibra 55.000L pra água
de maceração + 2 bombas Fabo de 5 cv. Um (01) Tanque de fibra 55.000L leite da
moagem + bomba de circulação de 12,5 cv tinas de maceração aço carbono 80.000L
+ bombas de circulação modelo Fabo de 5 CV. Uma (01) moto-bomba modelo Rex
de 10 CV de transferir milho pra cevadeira. Uma (01) cevadeira Rex com motor 125
cv (moinho de martelo). Um (01) GLS 8oo Rex com motor de acionamento de 15
CV (Peneira rotativa). Bombas Rex de 10 CV massa do gl. Bombas Rex de 7,5 leite
do gl. Uma (01) bomba Rex de 5 CV de leite do gl. Uma (01) bomba Remid de 4
cv do fubazinho. Uma (01) bomba de leite Rex de 10 cv para a centrífuga 1. Uma
(01) bomba de leite EBS de 10 CV para a centrífuga 3. Uma (01) bomba Jacuzi de 5
CV de água limpa para os gls. Centrífugas modelo Rex com motor de acionamento
de 50 cv. Bombas alfa laval de 10 CV leite da centrífuga. Bombas Rex de 5 cv leite
da centrífuga. Uma (01) bomba Fabo de 3 cv de água de recuperação dos gls. Um
(01) conjunto de 3 gls 600 alfalaval com motor de 7,5 cv. Uma (01) bomba de massa
Rex de 7,5 cv. Uma (01) bomba de leite Fabo de 5 cv. Peneiras vibratórias Rex com
motor de 1 cv. Uma (01) bomba de leite da peneira vibratória ebs de 7,5 cv. Uma (01)

bomba de recuperação da peneira vibratória modelo Fabo de 3 CV. Uma (01) bomba
Fabo de 5 cv de água de processo. Um (01) conjunto de 3 casas de hidrociclone,
modelo Rex com motobombas de 20 cv. Uma (01) bomba Fabo de 5 CV do leite
do hidro. Uma (01) bomba de lavação de 3 estágios de 10 cv. Uma (01) centrífuga
Sieguel com motor 50 cv (desmontada). Uma (01) bomba hidráulica de circulação de
óleo de 3 cv. Uma (01) bomba Fabo de 5 cv do foam box. Uma (01) bomba Rex de
7,5 cv da caixa de proteína. 11. SETOR LAVAÇÃO PRODUTO. Uma (01) bomba 01
de lavação modelo Rex de 3 CV. Uma (01) bomba 02 de lavação modelo Fabo de 5
CV. Peneiras vibratórias e motovibrador de 1 CV modelo Rex. Uma (01) bomba de
leite da peneira vibratória de 5 CV modelo EBS. Uma (01) centrífuga Sieguel com
motor de 50 cv. Uma (01) bomba de circulação de óleo de 3 cv. Uma (01) bomba de
leite da Sieguelebs de 7,5 cv. Uma (01) bomba de recuperação de água da Sieguel
EBS de 7,5 cv. Uma (01) centrífuga Alfalaval tx 210 com motor de acionamento de
30 cv. Uma (01) bomba de leite modelo Rex de 7,5 cv. Uma (01) bomba de pressão
de água das centrífugas, modelo Rex de 10 cv. Uma (01) bomba de transferir leite
modelo Rex de 10 cv. 12. SETOR SECAGEM. Uma (01) bomba de leite modelo Rex
de 3 cv. Um (01) tanque pulmão 2 com motorredutor de 3 cv. Uma (01) bomba de
leite modelo Rex de 3 cv. Um (01) filtro a vácuo, 1 secador modelo Rex motorredutor
de 3 cv. Um (01) mexedor da bacia motorredutor de 3 cv. Uma (01) rosca de amido
do filtro motorredutor de 3 cv. Uma (01) rosca de retorno com motor de 3 cv. Uma (01)
bomba de água do filtro modelo Rex de 3 cv. Um (01) filtro a vácuo e 2 secadores,
modelo Rex com motorredutor de 3 cv. Um (01) mexedor da bacia com motorredutor
de 3 cv. Uma (01) rosca de amido do filtro com motorredutor de 3 cv. Uma (01) rosca
de retorno com motor de 3 cv. Uma (01) bomba de água do filtro, modelo Rex de 3 cv.
Uma (01) caixa misturadora do secador 1 com motorredutor de 5 cv. Um (01) secador,
1 modelo flash dryer exaustor com motor de 125 cv. Um (01) filtro a vácuo secador 2,
modelo Rex com motorredutor de 3 cv. Um (01) mexedor da bacia com motorredutor
de 3 cv. Uma (01) rosca de amido do filtro com motorredutor de 3 cv. Uma (01) rosca
de retorno com motor de 3 cv. Uma (01) bomba de água do filtro, modelo Rex de 3
cv. Um (01) secador 2, modelo flash dryer exaustor com motor de 75 cv. Uma (01)
bomba de vácuo filtro 3 e 4 com motor de 30 cv. Um (01) filtro a vácuo 3 modelo EBS
com motorredutor de 3 cv. Uma (01) bomba de circulação da bacia com 7,5 cv. Uma
(01) rosca de amido com motorredutor de 1 cv. Uma (01) bomba de água modelo
Rex com 3 cv. Uma (01) caixa misturadora com motorredutor 5 cv. Uma (01) rosca
de retorno com 3 cv. Uma (01) bomba do chuveirinho, modelo Rex de 3 cv. Um (01)
Jet Cooker laboratório. Um (01) tanque pulmão de fibra com bomba de circulação
modelo Fabo de 5 cv. Uma (01) tanque pulmão 1 com motorredutor de 3 cv. Uma (01)
bomba de vácuo do filtro 1 e 2 do secador 1. Um (01) secador 3 modelo flash dryer
exaustor com motor de 75 cv. 13. SETOR ENSAQUE/ CARREGAMENTO. Uma (01)
rosca do silo 1 do secador 1 com motorredutor motor de 3 cv. Um (01) classificador
1 do secador 1 peneira com motor de 7,5 cv. Uma (01) rosca do classificador com
motorredutor de 5 cv. Uma (01) rosca de ensaque com motor de 3 cv. Uma (01) rosca
de big bag com motorredutor de 3 cv. Uma (01) rosca do silo 2 do secador 1 com
motorredutor de 5 cv. Um (01) classificador 2 do secador 1 com peneira e motor de
7,5 cv. Uma (01) rosca do classificador com motorredutor de 5 cv. Uma (01) rosca
de ensaque com motor de 3 cv. Uma (01) rosca de big bag com motorredutor de 3
cv. Uma (01) rosca do silo do secador 2 com motorredutor de 3 cv. Uma (01) rosca
secundária com 3 CV. Um (01) classificador do secador 2, com peneira e motor de
7,5 cv. Uma (01) rosca do classificador com motorredutor de 5 cv. Uma (01) rosca
do silo do secador 3 com motorredutor de 3 cv. Um (01) classificador do secador 2
com peneira e motor de 7,5 cv. Uma (01) rosca do classificador com motorredutor
de 5 CV. Uma (01) rosca de big bag com motorredutor de 3 cv. Uma (01) balança
de mesa de 2.000 kg, marca Toledo. Uma (01) balança de mesa de 2.500kg, marca
Toledo. Uma (01) balança de mesa de 100 kg, marca Prix. Uma (01) balança de mesa
de 100 kg, marca Toledo. Uma (01) paletizadora THR, modelo AP300 com mesa
giratória. Uma (01) máquina repasse de produtos. Um (01) Jet Cooker sucateado
pra retirada de peças. Botijões gás P20. Uma (01) empilhadeira Mitsubishi, modelo
FG25 NM. 14. SETOR TANQUE DE REAÇÕES AMIDO MODIFICADO. Reatores de
50.000 litros com motorredutores dos mexedores e motores de 15 CV. Bombas de
circulação modelo Fabo motores de 15 CV. Torres de aquecimento com bombas de
circulação modelo Fabo e motores de 12,5 cv Tanques pulmão de 50.000 litros com
bombas de circulação modelo Fabo de 15 cv. Uma (01) bomba de transferência de
leite, modelo EBS de 10 CV. Tanques de diluição com motorredutores e motores
de 5 cv. Uma (01) bomba Netsch de 5 cv. Conjunto drundrayer e motorredutor com
motor de 60 cv. 15. SETOR TANQUES QUÍMICOS. Um (01) tanque vertical de fibra
de 30.000 litros de hipoclorito com bomba pneumática de 3 CV. Um (01) tanque
vertical de fibra de 30.000 litros de ácido com bomba pneumática Bomax. Um (01)
tanque de soda a 50% de aço carbono horizontal de 30.000 litros com bomba Rex
de 3 cv. Tanques de soda a 2,5% vertical aço carbono de 30.000 litros com bomba
modelo Rex de 7,5 cv. Um (01) tanque de soda a 20% vertical de aço carbono de
20.000 litros com bomba Jacuzi de 3 cv. Uma (01) tanque inox Premix de 8.000 litros
com bomba Fabo de 7,5 cv. Uma (01) balança PREMIX. Uma (01) bomba passar
químico modelo Fabo de 3 cv. Um (01) compressor de ar. 16. SETOR FECULARIA.
Um (01) tombador de raízes modelo Rex com bomba hidráulica e motor de 20 cv.
Uma (01) moega para 400 toneladas de mandioca. Roscas da moega tocadas com
motorredutor de 7,5 cv. Um (01) prelavador de 18 m com motorredutor de 7,5 cv.
Um (01) lavador de raízes com motorredutor de 7,5 cv. Uma (01) esteira de inspeção
com motorredutor de 1 CV. Um (01) picador de raízes modelo Rex com motor de
7,5 cv. Uma (01) Rosca do picador com motor de 5 cv. Uma (01) caixa dosadora
com motorredutor de 3 cv. Uma (01) cevadeira Rex com motor 100 cv. Uma (01)
cevadeira Rex com motor de 125 cv. Uma (01) bomba de massa da cevadeira modelo
Fabo de 7,5cv. Uma (01) GL800 modelo Rex com motor de acionamento de 15 cv.
Uma (01) GL800 da caixa de massa com motor de acionamento de 15 cv. Uma (01)
bomba de leite de 7,5 cv, modelo Rex. Uma (01) rosca da casquinha com motor
de 5 cv. Roscas de descarga de massa com motorredutor de 3 cv. 17. SETOR
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DEXTRINA - ÁREA FOOD. Um (01) dextrinador com motorredutor de 15 cv. Uma
(01) rosca de carga do dextrinador com motor 5 cv. Uma (01) acidificador Remid com
motorredutor de 7,5 cv. Uma (01) rosca de descarga do acidificador com motorredutor
de 3 cv. Um (01) classificador de dextrina com motor 7,5 cv. Uma (01) rosca de
ensaque do classificador da dextrina com motor 3 cv. 18. SETOR CALDEIRA. Uma
(01) caldeira modelo Secamac de 10 toneladas. Um (01) exaustor principal com motor
de 60 cv. Um (01) danper do exaustor com motorredutor ½ cv. Um (01) ventilador
secundário com motor de 20 cv. Um (01) danper do ventilador com motorredutor de
½ cv. Rosca da cinzas com motorredutor de 3 CV. Um (01) trator Massey Ferguson
290. Uma (01) carreta de trator. Um (01) caminhão modelo 2428 6x4 diesel, marca
Mercedes-Benz, ano/modelo 2005/2005, Chassi 9BM6933485B436393, RENAVAM
0086.436973-5, branco, placa ANB9160, com braço de elevação. AVALIAÇÃO R
$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil Reais). Uma (01) caçamba para caminhão. Uma
(01) bomba Jacuzi de 4 estágios com 20 cv. Um (01) poço artesiano de 20 mil
metros cúbicos. Um (01) compressor de ar. 19. SETOR OFICINA. Uma (01) prensa
marca Ribeira de 30 toneladas. Uma (01) furadeira de bancada, marca Shulz com
motor de 3 cv. Um (01) esmeril com motor de 1 cv. Uma (01) máquina de solda
elétrica, marca Esab. Um (01) conjunto de maçarico a gás. Uma (01) ensacadeira
de repasse com motor de 3 CV. Uma (01) roçadeira manual costal Sthill 280. Um
(01) bebedouro. 20. SETOR JET COOKERS. Um (01) Jet Cooker, modelo Starch
Cooker 6500, número do projeto 807.054, número do equipamento 1011, data de
fabricação 30/07/2008, localizado na Rodovia 277, KM 364, CEP 85031-350, na
cidade de Guarapuava (PR), na sede da empresa SANTA MARIA CIA DE PAPEL
E CELULOSE. AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil Reais). Um (01) Jet Cooker
nº 939, AVEBE-Weg 1, 9607 PT FOXHOL The Netherlands, localizado na Rua
Noitibó, nº 157, bairro Yara, CEP 86027-000, na cidade de Londrina (PR), na sede da
empresa SONOCO DO BRASIL LTDA. AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil Reais).
AVALIAÇÃO TOTAL DO GRUPO B: R$ 4.026.800,00 (Quatro milhões, vinte e seis
mil e oitocentos Reais). Das condições específicas para o recebimento de lances
no primeiro leilão: serão recebidos lances, concomitantemente para: (A) aquisição
englobada do grupo "A" e do grupo "B", por valor mínimo não inferior a 100%
(cem por cento) da avaliação, ou seja, não inferior a R$ 14.266.800,00 (catorze
milhões, duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais); (B) aquisição conjunta /
englobada do grupo "A" (imóveis), por valor mínimo não inferior a 100% (cem por
cento) da avaliação, ou seja, não inferior a R$ 10.240.000,00 (dez milhões duzentos
e quarenta mil reais); (C) aquisição conjunta/englobada do grupo "B" (bens móveis
em geral e veículos) por valor mínimo não inferior a 100% (cem por cento) da
avaliação, ou seja, não inferior a R$ 4.026.800,00 (quatro milhões, vinte e seis mil
e oitocentos reais); (D) aquisição individualizada dos itens "20," do grupo "B" (Jet
Cooker), por preço não inferior a 100% da avaliação. (E) aquisição individualizada
de cada um dos veículos (um a um), descritos no item "4" do grupo "B" e no item
"18" do grupo "B", por preço não inferior a 100% (cem por cento) das respectivas
avaliações. Critérios de desempate no primeiro leilão: na hipótese de arrematação
na forma prevista na alínea "A", acima (grupo "A" e "B" em um único lance), os
demais lances (alíneas "B", "C", "D" e "E") serão desconsiderados, ainda que seu
somatório importe em quantia superior àquela do lance para aquisição englobada;
em não havendo arrematação pela forma global (alínea "A"), serão conhecidos os
lances recebidos na forma das alíneas "B" (todo o grupo "A") e "C" (todo o grupo
"B"), sendo declarados vencedores aqueles de maior valor, desde que não inferiores
a 100% (cem por cento) das respectivas avaliações. Não havendo lances recebidos
para a aquisição englobada dos grupos "A" e "B" ("A"), nem para a compra de todo
o grupo "A" ("B") e para a compra de todo o grupo "B" ("C"), cada qual em separado,
serão conhecidos os lances recebidos para a aquisição individualizada dos Jet
Cookers ("D") e para a aquisição individualizada de cada um dos veículos ("E"), em
qualquer dos casos, por preço não inferior a 100% (cem por cento) das respectivas
avaliações. Das condições específicas para o recebimento de lances no segundo
leilão: para o segundo leilão, os bens remanescentes, assim entendidos aqueles
não arrematados no primeiro leilão, serão vendidos por preços não inferiores a 50%
(metade) das avaliações. Critérios de desempate no segundo leilão: no segundo
leilão, os critérios de desempate e preferência serão idênticos àqueles fixados
para o primeiro leilão. Das condições específicas para o recebimento de lances
no terceiro leilão: para o terceiro leilão, os bens remanescentes, assim entendidos
aqueles não arrematados nos certames anteriores, serão alienados a qualquer preço,
consideradas as melhores ofertas, não se aplicando ao caso o conceito de preço vil.
No terceiro leilão, para além das condições previstas nas alíneas "A", "B", "C", "D" e
"E", serão admitidos, recepcionados e conhecidos lances ofertados para a aquisição
englobada e individualizada de cada um dos setores especificados no grupo "B".
Critérios de desempate no terceiro leilão: no terceiro leilão, os critérios de desempate
e preferência serão idênticos àqueles fixados para os primeiro e segundo leilões,
obedecida à mesma ordem de preferência. Forma de pagamento: em qualquer
dos leilões o pagamento será à vista, no ato da arrematação, sem prejuízo do
pagamento da comissão de leiloeiro e das demais despesas previstas em lei e/ou
neste edital. Alternativamente, serão, também, recebidas propostas para pagamento
parcelado, especificamente e somente para: a aquisição englobada do grupo "A" e
do grupo "B"; aquisição englobada do grupo "A"; e aquisição englobada do grupo "B".
Neste caso (lances para pagamento parcelado), a entrada será de, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) do total do lance, à vista, no ato da arrematação; o saldo
devedor não poderá exceder trinta (30) parcelas mensais e consecutivas, corrigidas
mensalmente pelo INPC, contado desde a data de arrematação. Em qualquer dos
casos (à vista ou em parcelas) os pagamentos se darão mediante recolhimento de
guia judicial para crédito em conta vinculada aos autos. Os lances para pagamento
à vista sempre prevalecerão sobre os lances para pagamento parcelado. No caso
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por
cento (10%) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O
inadimplemento autoriza o administrador judicial a pedir a resolução da arrematação

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido. Das condições
de entrega dos bens: conforme a Resolução nº 236/2016, do CNJ, os bens serão
alienados e entregues no estado em que se encontram, sendo responsabilidade dos
interessados a prévia vistoria, presumindo-se que, por ocasião dos lances já a tenha
feito. A vistoria a que se refere este item, além do estado físico dos bens abrange:
consulta à matrícula atualizada (em caso de imóvel), consulta da situação fiscal junto
à Fazenda Municipal (em caso de imóvel), consulta ao condomínio edilício de que
faça parte o bem (em caso de imóvel) e consulta ao órgão administrativo de trânsito
(em caso de veículo). No caso de bens imóveis a venda se dará em caráter ad
corpus (artigo 500, §3º, do Código Civil), respondendo o adquirente com os custos
inerentes à eventual imissão na posse. Tratando-se a alienação judicial a hipótese
é de aquisição originária da propriedade, de modo que os bens serão entregues
livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive os de natureza fiscal, na forma
do artigo 141, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005, observados as restrições do
§1º, do mesmo dispositivo. Das despesas e ônus do arrematante/comprador: serão
do arrematante todos os ônus relativos à transferência de propriedade dos bens,
custos e despesas processuais de expedição de carta de arrematação e congêneres,
bem como para remoção e transporte dos bens móveis de seus respectivos locais
de depósito. No caso de bens móveis, o adquirente também arcará com o imposto
(ICMS) incidente sobre a venda (quando aplicável), bem como deverá promover a
remoção dos veículos e do Jet Cooker no prazo de até 10 (dez) dias e os demais itens
no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da expedição da Carta de Arrematação,
sob pena de arcar com os custos do depositário, no importe de R$ 200,00 ao dia.
A não retirada dos bens móveis em prazo superior a 30 (trinta) dias, contados
além dos prazos estabelecidos, gerará presunção de abandono, de modo que os
mesmo serão revertidos em favor da massa e submetidos a novo leilão, sem que
o arrematante tenha direito a qualquer reembolso, posto que os valores já pagos
serão, também, revertidos em favor da massa. A ordem de entrega do bem móvel
ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão
na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias
pelo arrematante/adquirente, bem como realizado o pagamento da comissão do
leiloeiro e das demais despesas previstas em lei e/ou neste edital. Vistoria e visitação:
previamente agendadas com o leiloeiro e/ou a sua equipe de apoio através dos
contatos indicados neste edital. Do esclarecimento de dúvidas: com o leiloeiro e/ou
a sua equipe de apoio através dos contatos indicados neste edital, em até 24 horas
anteriores à data do leilão. Da adesão aos termos do edital e da legislação aplicável:
a adesão ao presente e a participação nas alienações judiciais pressupõe irrestrita
e irrevogável aceitação das normas e condições descritas neste ato convocatório e
nas normativas legais e infralegais aplicáveis à espécie, estas que, ainda que não
transcritas neste instrumento, o integram para todos os fins e efeitos de direito. É
ônus do interessado que aderir ao presente a sua integral leitura e compreensão. Da
comissão do leiloeiro: em caso de leilão positivo, a comissão será de 5% (cinco por
cento) do valor obtido com a venda, sem prejuízo do principal. Forma de pagamento
da comissão do leiloeiro: à vista, no ato da arrematação, pelo próprio arrematante, por
meio de depósito bancário eletrônico, em atendimento às instruções fornecidas pelo
leiloeiro e/ou sua equipe de apoio. Das penalidades ao arrematante inadimplente:
concluído o lance, que é irretratável, não é dado ao arrematante desistir da proposta.
Em caso de inadimplemento dos valores devidos pelo licitante vencedor, inclusive
da comissão do leiloeiro, ficará o mesmo sujeito às penalidades previstas nos artigos
895, §4° e 897, do Código de Processo Civil, bem como às demais sanções previstas
em lei. Na hipótese de inadimplemento, a massa falida também poderá optar pela
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do
valor devido (artigo 895, §5º, do Código de Processo Civil). Caso seja pleiteada
a resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções
previstas na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuízo da apuração de eventuais
perdas e danos, perderá o sinal de negócio (entrada) já pago. O arrematante que,
injustificadamente, deixar de efetuar os depósitos poderá ter seu nome inscrito no
Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder Judiciário do Estado do Paraná e não
poderá mais participar das alienações judiciais eletrônicas, pelo período de um ano,
podendo, ainda, ser responsabilizado por tentativa de fraude a leilão público (artigos
335 e 358 do Código Penal). Da consulta prévia ao edital e às condições dos bens: é
ônus dos interessados a consulta prévia ao edital, ao respectivo processo judicial, ao
estado de conservação e ocupação dos bens, aos ônus constantes dos respectivos
registros de propriedade (matrícula, transcrição, órgãos administrativos de trânsito,
pendências fiscais e tributárias, etc.), às disposições da legislação aplicável, não
cabendo, após a comprovação do lance ou proposta, alegar desconhecimento ou
ignorância de qualquer sorte. Das intimações: fica (m) desde logo intimado (s) a
(s) falida (s) na (s) pessoa (s) de seu (s) representante (s) legal/legais, bem como
corresponsável /corresponsáveis, cônjuge (s), herdeiro (s) e/ou sucessor (es) a
qualquer título, o (s) senhorio (s) direto (s), o (s) depositário (s) e o (s) credor
(es), o (s) réu (s), e o (s) terceiro (s) interessado (s), se porventura não for (em)
encontrado (s) para intimação pessoal. Presumem-se válidas as comunicações e
intimações dirigidas ao endereço residencial, profissional e/ou eletrônico declinado
nos autos. Recursos contra a alienação: poderão ser apresentadas impugnações
por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da arrematação. O prazo para a apresentação de quaisquer
medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos,
começará a contar após a hasta pública, independente de intimação. Qualquer que
seja a modalidade de leilão /alienação, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e
pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Dado
e passado nesta cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, em 28 de julho
de 2022.
ARTHUR ARAÚJO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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