EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DA VARA
DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS E FALÊNCIAS, PROCESSO: 503070618.2020.8.21.0001 – UPI C

CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
DATAS: nos termos das alterações promovidas na Lei 11.101/2005 por força
da Lei 14.112/2020, especialmente o art. 142, §3º-A, e obedecendo a sistemática
processual vigente, designo as seguintes datas para alienação da unidade produtiva
isolada remanescente, apresentada no plano de Recuperação Judicial da empresa,
denominada como UPI C: 1º leilão 27/07/2022, às 14h (horário de Brasília). 2º leilão
– 10/08/2022, às 14h (horário de Brasília) e 3º leilão – 24/08/2022, às 14h (horário
de Brasília). Local: O leilão ocorrerá de forma hibrída, através do site
www.santayanaleiloes.com.br, que pode ser acessado através do QrCode
colacionado acima e/ou de forma presencial, caso autorizado pelas autoridades
sanitárias competentes, no endereço comercial deste leiloeiro, situado na Av. Assis
Brasil, N° 1349, Passo D’areia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O leilão também
poderá ser acompanhado através do YouTube, com a link a ser disponibilizado no
site deste leiloeiro no dia da hasta.DESCRIÇÃO DA UNIDADE: UPI C: SPE Três
Passos, composta por: exploração da jazida de Pedra Basáltica com produção de
pedra britada, composto por dois Britadores marca Faço, Conjunto de Correias
Transportadoras, Conjunto de Alimentadores Vibratórios e Conjunto de Peneiras
Vibratórias, e exploração da unidade de produção de concreto asfáltico, através de
uma usina de asfalto. Com valor total avaliado em R$ 6.383.825,00 (seis milhões
trezentos e oitenta e três mil e oitocentos e vinte e cinco reais) / 01/2016. Mais 5% ao
de comissão ao leiloeiro. (reduzida para 0,4% no caso de arrematação com créditos da
própria Recuperação). DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS: Para o leilão da UPI C,
considerando que os recursos se destinam ao pagamento dos credores que possuem
créditos acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relacionados na classe III e IV, será
oportunizada, exclusivamente, aos referidos credores, que se utilizem de seus créditos
relacionados na Recuperação Judicial para a apresentação de proposta visando a
arrematação dos bens, em atenção ao procedimento de leilão reverso previsto no

plano de recuperação judicial aprovado e homologado. DIPOSIÇÕES GERAIS: O
referido item será vendido pela melhor proposta, sendo que a UPI será vendida de
forma englobada. A arrematação será homologada pelo Juízo da Vara de Direito
Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre/RS.
A UPI será repassada aos arrematantes livres de quaisquer ônus, entretanto os custos
de transferências dos itens serão por conta do arrematante. A posse dos bens se dará
em 30 dias após o trânsito da decisão de homologação da proposta. De forma
alternativa, o bem poderá ser vendido de forma parcelada mediante hipoteca judicial,
ficando a apreciação do juízo a proposta ofertada. A comissão do leiloeiro será paga
em até 5 dias após a arrematação (em caso de não homologação do leilão, 100% do
valor será devolvido). Em caso de desistência da arrematação, ao arrematante serão
impostas as penalidades previstas na legislação e/ou no presente edital, sendo, da
mesma forma, considerada desistência, inclusive, a falta de compensação de qualquer
um dos cheques eventualmente emitidos pelo arrematante ou, ainda, o
descumprimento de qualquer condição ou prazo previsto no presente edital. Caso o
arrematante descumpra os termos da oferta e desista da compra, será aplicada multa
de 2,2% sobre o valor da arrematação, valores que serão convertidos na forma de 2%
para o pagamento de credores e 0,2% de comissionamento ao leiloeiro. O Leilão será
hibrido. Muito importante fazer o cadastro no site www.santayanaleiloes.com.br
para participação no leilão, pois serão exigidos documentos. Condição de
pagamento: à vista. Mais comissão ao leiloeiro a ser paga pelo arrematante. Toda a
venda está sujeita à homologação do Juízo. O Juízo reserva-se o direito de retirar,
alterar e não homologar qualquer bem sem que isso importe em qualquer direito aos
interessados ou arrematantes. Não havendo compradores pelo valor de avaliação, por
força do Art. 142, §3 da lei 11.101/05, será aceita em segundo leilão proposta por
valor não inferior a 50% do valor de avaliação e se mantendo sem licitantes, será aceita
qualquer proposta, a qual será submetida à apreciação do juízo. Ficam intimadas as
partes e demais interessados. Porto Alegre, 10 de maio de 2022.

_______________________
José Luis Santayana
Leiloeiro Oficial

