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EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA PONTES, 
JUÍZA TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARRAIAL DO CABO/RJ FAZ SABER, a quantos o 
presente virem ou dele tiverem conhecimento que será realizado LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, 
ficando nomeado para tanto o Leiloeiro Oficial THIAGO DE MIRANDA CARVALHO, matriculado na 
JUCERJA sob o nº: 199, no qual será levado a público por meio de pregão eletrônico de venda e 
arrematação, nos termos dos artigos 879 e seguintes do CPC, os bens abaixo descritos, no lapso 
temporal a seguir. A partir do dia 17/07/2017 terá início a Hasta Pública, encerrando-se dia 
26/07/2016 a partir das 13:30 h (horário de Brasília). As praças serão realizadas virtualmente no 
site www.lancejudicial.com.br. Os interessados em arrematar os bens devem se cadastrar 
previamente no portal www.lancejudicial.com.br. Maiores informações podem ser obtidas no 
telefone 0800 780 8000 e no e-mail contato@lancejudicial.com.br. 

 

Processo nº 0000508-67.2016.8.19.0005 

Massa Falida: COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS S/A (CNA) e outros. 

Administrador Judicial: MVB Consultores Associados 

Localização dos bens: Rodovia General Bruno Martins, km 11, Arraial do Cabo/RJ 

 

BENS: LOTE 1 - SUCATA FERROSA CLASSE 1: +- 3.000 toneladas, constituída de todos os materiais 
ferrosos da fábrica de Arraial do Cabo, que não façam parte da superestrutura dos Galpões. Os 
prédios da caldeiraria e o prédio da calcinação deverão ser desmontados, os prédios a serem 
desmontados estarão marcados em planta e na visitação poderão ser observadas marcas em tintas 
amarela. Nestes a demolição deverá ocorrer para a retirada de vigas e pilares metálicos. Não estão 
inclusos nesta tonelagem nenhum dos fornos de calcinação (cinco), o forno principal, as pontes 
rolantes, os veículos, a talha elétrica, e as ferramentas, ainda que em estado de sucata. Demolindo-
se o prédio a retirada do entulho de concreto poderá ser realizada separadamente do ferro. 

SUCATA DE AÇO INOX:  +- 1.000Kg, composto do desmonte de geladeiras e silos de sal; 

SUCATA DE ALUMÍNIO: +- 500Kg, todo o artefato encontrado nos galpões a serem desmontados;  

 

Item 
Valor 

unitário 
(R$) 

Quantidade Unidade Total 

1 0,16 3.000.000 Kg 480.000,00 

2 1,5 2.000 kg 3.000,00 

3 2,5 500 kg 1.250,00 

 

Lance mínimo aceito: R$ 0,16/kg 
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LOTE 2: MINÉRIO DE CALCÁRIO PRETO (MIÚDO): +- 600 toneladas, localizado no pátio da fábrica; 

CONCHAS DA LAGOA DE ARARUAMA: +- 650 toneladas, localizada no pátio da fábrica;  

 

Item 
Valor 

unitário 
(R$) 

Quantidade Unidade Total 

4 0,015 600000 kg 9.000,00 

5 0,035 650000 kg 12.250,00 

 

Lance Mínimo Aceito: R$ 0,02/kg 

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: Quem pretender arrematar ditos bens deverá se 

cadastrar PREVIAMENTE no portal (www.lancejudicial.com.br) e esperar um e-mail de confirmação 
de cadastro e instruções sobre como proceder para participar da Hasta Pública. Somente serão 
habilitados a participar do leilão, aqueles que comprovarem capacidade técnica e econômico-
financeira para arcar com a desmontagem dos itens, transporte e demais despesas atinentes ao 
leilão. A comprovação será efetuada mediante envio de currículo listando desmontes anteriormente 
realizados, empresas em que já atuou, certificado de qualidade, caso exista, e o envio de 
comprovante de Capital Social (CS) e de Patrimônio Líquido (PL) do licitante e índice de liquidez geral 
acima de 1. Após o envio da documentação caberá ao Administrador Judicial autorizar ou não a 
participação do licitante, sendo o Leiloeiro responsável por comunicar ao interessado se sua 
participação foi ou não autorizada. A documentação deverá ser enviada em até uma semana antes 
do início do leilão para o e-mail: leilaoalcalis@lancejudicial.com.br. 

 

LANCES: Os lances somente poderão ser ofertados pelo site do leiloeiro www.lancejudicial.com.br. 
Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as 
ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em 
nenhuma hipótese. O interessado poderá ofertar mais de um lance para vários lotes, prevalecendo 
sempre o maior lance ofertado, sabendo -  se que os lotes serão vendidos individuais e 
independentes, não cabendo escolha e nem desistência parcial por parte do arrematante. 

 

DA VISITAÇÃO: Os bens poderão ser visitados nos dias 29/06/2017 e 07/07/2017 a partir das 10:00h 
até às 16:00h. Para o agendamento da visita será necessário o envio de documento de identidade 
com foto para o e-mail leilaoalcalis@lancejudicial.com.br.Após o envio, aguarde a confirmação da 
visita. As fotos divulgadas no site www.lancejudicial.com.br são meramente ilustrativas, não 
devendo servir de parâmetro para demonstrar o estado dos bens, cabendo aos interessados, sob sua 
conta e risco a análise dos bens. 

 

DO PAGAMENTO: LOTE 1: O licitante vencedor deverá depositar à disposição do Juízo em até 24 
horas após a realização do leilão o valor integral equivalente a 1500 toneladas, via guia de depósito 
judicial emitida pelo Leiloeiro e enviada por e-mail, no prazo de 24 horas a partir do encerramento 
da hasta. O restante deverá ser pago na retirada dos bens e a cada 500 toneladas ou fração a ser 
estipulada. Além disso, deverá depositar em outra guia a comissão do leiloeiro de 5% sobre o valor 
da venda, no mesmo prazo supra assinalado e nas mesmas proporções do valor pago pelo peso. 
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LOTE2: O licitante vencedor deverá depositar à disposição do Juízo em até 24 horas após a 
realização do leilão o valor integral equivalente a 1000 toneladas, via guia de depósito judicial 
emitida pelo Leiloeiro e enviada por e-mail, no prazo de 24 horas a partir do encerramento da hasta. 
Além disso, deverá depositar em outra guia a comissão do leiloeiro de 5% sobre o valor da venda, no 
mesmo prazo supra assinalado e nas mesmas proporções do valor pago pelo peso. Se houver 
divergência de peso ao final deverá ser complementado ou devolvido o valor da diferença 
encontrada. 

 

DA RETIRADA DOS BENS: Os bens somente poderão ser retirados de dentro do parque fabril após a 
pesagem realizada pelos Administradores Judiciais e a expedição do mandado de entrega pelo Juízo 
da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo/RJ. Ultrapassado o peso já pago no ato da 
arrematação, será emitida uma nova guia de pagamento sobre o peso ainda não pago e somente 
será autorizada a retirada dos bens após a comprovação do pagamento do peso e da comissão do 
leiloeiro, com a consequente expedição do mandado de entrega pelo Juízo da Vara Única da 
Comarca de Arraial do Cabo/RJ. 

 

Os arrematantes dos materiais ferrosos têm o compromisso de desmonte das unidades indicadas na 
planta anexa a esse edital. 

 

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram (ad corpus), não podendo o arrematante 

alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Todas as despesas 

com o transporte e retirada e desmontes necessários dos bens serão do arrematante. Encerrado o 

leilão, é de responsabilidade do Leiloeiro lavrar o Auto de Arrematação, submetendo-o à apreciação 

do Juízo para que seja assinado, ou ainda, lavrar o Auto Negativo, em caso de ausência de 

ocorrências. ADVERTÊNCIA: Art. 335 Código Penal. A publicação do presente edital supre as 

notificações enviadas às partes e/ou a seus procuradores que, eventualmente, forem devolvidas. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente Edital que será 

publicado e afixado no lugar de costume, na sede deste Fórum Cível, na forma da lei. Arraial do 

Cabo, aos 13 de abril de 2017. Eu, JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA PONTES, JUÍZA TITULAR VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE ARRAIAL DO CABO/RJ, mandei digitar e subscrevo. MMA. Juíza de Direito 

da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo/RJ. 

 


