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BAURU

1ª Vara Cível
MINUTA DO EDITAL
EDITAL DE VENDA MEDIANTE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO. Ficam intimados deste edital: os
representantes legais da FALIDA, MASSA FALIDA DE MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A, CREDORES HABILITADOS
NOS AUTOS E DEMAIS INTERESSADOS. A Doutora ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO, Exma. Juíza de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento
tiverem e possa interessar, que por este Juízo processam-se nos autos do processo nº 0004265-12.2012.8.26.0071, FALÊNCIA
da MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A EM CONTINUIDADE DE NEGOCIOS, Administradora Judicial: FERNANDO
BORGES ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA., representada pelo Dr. Fernando
José Ramos Borges, inscrito na OAB/SP sob o nº 271.013. VENDA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DO BEM: UNIDADE PRODUTIVA
ISOLADA (UPI) E DEMAIS IMÓVEIS INTEGRANTES ELENCADOS, cuja venda judicial ocorrerá mediante entrega de propostas
fechadas nos termos do artigo 142, II, §§ 1º e 4º da Lei 11.101/2005: a) sendo que os interessados na aquisição do referido ativo
deverão fazer propostas para a aquisição do bem em envelopes lacrados, que deverão ser apresentados pelos interessados
até o dia 10 de dezembro de 2018, no Ofício da 1ª Vara Cível da Comarca de Bauru SP, mediante protocolo; b) os envelopes
serão abertos pelo Juízo, na sala de audiência da 1ª Vara Cível da Comarca de Bauru SP, no dia 11 de dezembro de 2018, às
14h00, com a presença do representante da Administradora Judicial da Massa Falida (em continuidade de negócios), do órgão
do Ministério Público, que para tanto será intimado, e de quem interesse tiver; c) será declarado vencedor o lance de maior valor
acima do valor mínimo para a venda conforme informado a seguir. VALOR TOTAL MÍNIMO PARA A VENDA: R$ 195.692.000,00
(Cento e noventa e cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais). DO PAGAMENTO: o proponente vencedor (adquirente)
poderá realizar o pagamento à vista ou parcelado. HOMOLOGAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO A VISTA: a venda será
homologada após a comprovação, nestes autos, do depósito judicial do valor integral da proposta vencedora no prazo de 24h
(Vinte e quatro horas) a contar do dia 11 de dezembro de 2018, data da abertura das propostas, através de guia de depósito
judicial, a ser disponibilizada pelo Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Bauru Estado de São Paulo, sob pena da aplicação
de multa de 30% sobre o valor mínimo do bem. HOMOLOGAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO A PRAZO: caso o proponente
(adquirente) pretenda realizar o pagamento de forma parcelada, deverá formalizar essa condição na proposta apresentada.
Nesta hipótese depositará o sinal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total à vista, em 24h (Vinte e quatro horas) e o
saldo remanescente deverá ser pago em até 12 (Doze) parcelas mensais iguais, corrigidas pela Tabela do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, a serem depositadas por meio de guia judicial vinculada a este Juízo, garantido por hipoteca do próprio
bem. Após o pagamento integral do sinal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da arrematação, ao arrematante será
dada a posse precária da UPI, devendo apresentar ao Juízo para análise e aprovação, Carta de Fiança Bancária emitida por
Banco comercial de primeira linha e que contenha limite de crédito suficiente para garantir as parcelas vincendas pendentes
de pagamento. Da mesma forma, caso o arrematante no prazo de 24h (Vinte e quatro horas) a contar do dia 11 de dezembro
de 2018, data da abertura das propostas, deixe de efetuar o depósito judicial através de guia, ficará sujeito à aplicação de
multa de 30% sobre o valor do valor mínimo do bem. IMPORTANTE: Em caso de inadimplemento do proponente (adquirente)
que tenha optado pelo pagamento a prazo, verificado após o pagamento integral do sinal e no decorrer do vencimento das
parcelas vincendas, ocorrerá ao proponente (adquirente) a perda total do sinal e das parcelas eventualmente pagas, sem
prejuízo da aplicação de multa e resolução previstas nos parágrafos 4º e 5º do artigo 895 do Código de Processo Civil, além
da imputação das previsões legais contidas no Código Civil Brasileiro e aplicáveis à espécie. CARTA DE ARREMATAÇÃO: Em
ambas as hipóteses de pagamento, à vista ou parcelado, a Carta de Arrematação somente será expedida após a comprovação
nos autos da falência do efetivo pagamento integral do preço e o trânsito em julgado dos atuais recursos pendentes (que versem
exclusivamente sobre a decretação da falência). CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA UPI:
Fica o proponente (adquirente) ciente de que a referida Unidade será adquirida vazia, ou seja: não contempla o ativo circulante
(estoque, matéria-prima, produtos inacabados, mercadoria pronta para venda, contas a receber, depósitos bancários, reserva
e dinheiro em caixa, resgate de aplicações financeiras, etc.). O valor será apurado na data da efetiva transmissão da posse
e deve ser pago à Massa Falida da Mondelli à vista, de uma só vez, separadamente, estando esta subordinada à quitação do
pagamento total do preço da arrematação. Da mesma forma, deverá o proponente (adquirente) pagar à Massa Falida à vista,
de uma só vez, separadamente, o valor apurado na data da efetiva transmissão da posse, dos ativos imobilizados compostos
pelos seguintes grupos: Máquinas e Equipamentos; Instalações; Equipamentos de Informática; Móveis e Utensílios; Veículos;
Máquinas e Implementos Agrícolas; Ferramentas e Acessórios; Licenças de uso de Software; adquiridos no período pós Laudo
de Avaliação (30/06/2018) e até a data de 11 de dezembro de 2018, que passaram a fazer parte dos ativos. O proponente
(adquirente) deverá franquear espaço para guarda dos arquivos, bem como disponibilizar à Massa Falida e funcionários por ela
autorizados, uma sala na área administrativa da Unidade que ofereça estrutura adequada (internet, telefone, energia, etc.) para
realização das providências necessárias à finalização do processo falimentar (arrecadação, pagamentos, encerramento, dentre
outros), inclusive com acesso aos documentos guardados.
DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres de quaisquer ônus (aquisição originária) e não haverá sucessão do arrematante
nas obrigações do falido, inclusive os Tributos e os de natureza propter rem, os quais serão de responsabilidade da Massa Falida,
exceto se o arrematante for (art. 141, inciso II §1º da Lei 11.101/05): I-) Sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo
falido; II-) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade
falida; III-) Identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. A publicação deste edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais e intimações dos respectivos patronos e interessados. DESCRIÇÃO DO BEM: UNIDADE
PRODUTIVA ISOLADA UPI, RESPECTIVA MARCA MONDELLI E LOGOMARCAS: COMPLEXO INDUSTRIAL DA MONDELLI
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A, COMPOSTO POR: IMÓVEL INDUSTRIAL- IPI: Constituído de um terreno com 196.722,72m²,
conforme Matrícula nº 80.763 do 2º CRI de Bauru e instalações industriais com 20.490,85m², localizados na Av. Rosa Malandrino
Mondelli 10-45, Bairro Jardim Chapadão Bauru/SP, de propriedade da Mondelli Indústria de Alimentos S/A. Em conformidade
com as fotografias do imóvel e descrição das construções apresentadas, o bem possui: Portaria (91,64m²), Balança (53,90m²),
Escritório-Pav. Térreo (731,18m²), Escritório-pav. Subsolo (278,85m²), S.I.F. (278,85m²), Vestiários (545,83m²), Refeitório
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

