
 

1ª VARA EMPRESARIAL, DA FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE 

CONTAGEM/MG. PROCESSO Nº 0079.13.064.328-5. FALÊNCIA DE CELANTO INDÚSTRIA 

MECÂNICA LTDA, CNPJ Nº 22.156.228/0001-08. EDITAL DE LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE 

TERCEIROS E INTERESSADOS. PRAZO DE QUINZE (15) DIAS. 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 23 de setembro de 

2019 às 14:00 horas realizar-se-á o 1º leilão e, não havendo arrematação dos bens, fica desde 

já designada a data do 2º leilão para o dia 30 de setembro de 2019, 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 de Celanto Indústria 

Mecânica Ltda, a saber: DOS VEÍCULOS - LOTE 01 - 01(um) veículo 

ESPECIAL/CAMINHONETE/MMC/L200, HPE, TRITON 3.2 D, ano 2008, mod. 2008, placa HID-

3242, chassi nº 93XJRKB8T8C804389, renavam 974066125, cor prata, no site do DETRAN/MG 

constam multas, impedimentos e restrições, no estado que se encontra, avaliado em 

R$45.000,00; LOTE 02 - 01 (um) caminhão CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca Mercedes Benz, 

modelo 710, diesel, ano 2002, modelo 2002, placa GZG-8112, chassi 9BM6881562B302148, 

renavam 788079352, cor branca, no site do DETRAN/MG constam multas, impedimentos e 

restrições, no estado que se encontra, avaliado em R$41.000,00; LOTE 03 - 01 (um) veículo 

CARGA / CAMINHONETE /GM /MONTANA CONQUEST , ano 2010, modelo 2010, placa HML 

8331, chassi 9BGXL80P0AC202829, renavam 199439079, cor prata, no site do DETRAN/MG 

consta multas, impedimentos e restrições, no estado que se encontra, avaliado em 

R$17.000,00; LOTE 04 - 01 (um) PASSAGEIRO /AUTOMOVEL/I/BMW X5 FB31, ano 2003, 

modelo 2003, placa AAW 9099, chassi WBAFB31053LP13688, renavam 814765319, cor prata, 

no site do DETRAN/MG consta impedimentos e restrições, no estado que se encontra, avaliado 

em R$35.000,00; LOTE 05 - 01 (um) PASSAGEIRO / AUTOMOVEL /PEUGEOT/206 1.4 PRESENC, 

ano 2004, modelo 2005, chassi 9362AKFW95B008418, renavam 840521456, cor cinza, em 

péssimo estado de conservação/ batido, no site do DETRAN/MG constam impedimentos e 

restrições, avaliado em R$4.000,00; DOS BENS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO. LOTE 06 - RECP. 01 - 

Recepção: 01 mesa em MDF; 01 gaveteiro volante em MDF; 01 mesa para impressora ; 01 

escadinha 03 degraus; 01 cpu; 01 monitor vga, 01; 01 cadeira giratória simples; 01 monitor 

LCD; 01 calculadora; 01 telefone fixo; 02 quadros Hercules Fenales; cadeira fixo palito; 01 

banco de dois lugares; 01 extintor, no estado que se encontra, avaliado em R$465,00; Sala 01: 

03 mesas em MDF com gaveteiro; 02 arquivos ficheiro; 01 armário ficheiro em MDF; 01 

armário em MDF; 02 armário em MDF baixo; 01 armário em MDF pequeno; 01 mesinha em 

MDF; 03 cadeira giratória simples; 02 cadeiras fixa palito; 01 cpu; 02 monitores LCD; 02 

estabilizadores; 02 telefone; 02 teclados; 02 caixa de som; 01 notebook acer antigo; 03 

calculadoras; 03 quadros de parede; 01 impressora brother MFC 8890 DW; 01 frigobar; 01 

microondas; 01 liquidificador; 01 misteira antiga; 04 lixeiras;01 prancheta para desenho 



tridente A2; lote composto por material de escritório contendo lápis, caneta, grampeador, 

porta documentos, no estado que se encontra, avaliado em R$1.840,00; Sala 02: 01 armário 

ficheiro alto em MDF; 01 armário alto em MDF; 01 armário alto em MDF com 03 repartiçoes e 

02 portas; 02 mesas em MDF com gaveteiro, sendo uma com uma mesa a mais; 02 cadeiras 

giratórias simples; 01 cadeira fixa; 01 descanso de pés; 01 picotadeira de papel simples; 02 

cpu; 01 monitor; 01 teclado; 01 mouse; 01 quadro de parede; 01 arara; 01 caixinha de som; 

lápis; caneta, fone de ouvido; furador de papel; bolsa; telefone; maquina de datilografar; 

maquina de retrato antiga; livros, etc, no estado que se encontra, avaliado em R$1.203,00; 

Diretoria: 01 mesa em MDF grande para diretor; 01 armário com 02 portas pequeno; 01 mesa 

com armário com 01 porta e 04 gavetas; 02 cadeiras giratórias com braço; 01 cadeira diretor; 

03 quadros; 01 computador completo; 01 caixinha de som; 01 picadora de papel; 01 lixeira; 01 

frigobar; 01 cadeira reclinável acolchoada; 01 jaqueta;01 telefone sem fio; lote contendo 

relógio de mesa, canetas, banquinho de madeira, no estado que se encontra, avaliado em 

R$1.655,00; Vestiário: 06 armários ropeiros de aço com 08 portas; 03 armários ropeiros de aço 

com 06 portas; 05 bancos de madeira; 01 lixeira, no estado que se encontra, avaliado 

emR$1.030,00;Sala ao lado do vestiário: 01 armário de madeira com 02 portas; 01 gaveteiro 

de ferramentas com 11 gavetas; 03 mesas em MDF, 01 arquivo ficheiro; 02 cpu sendo 01 

sucata; 01 monitor LCD; 01 impressora simples; cadeira de plástico, no estado que se encontra, 

avaliado em R$1.395,00; Sala de frente para galpão: 06 arquivos ficheiro; 08 cadeiras de 

plástico; 02 mesas ruins; lote contendo carcaça de notebook; impressora, monitor vga; 

telefone; estabilizador; picotadeira de papel; cadeira, no estado que se encontra, avaliado em 

R$460,00; Escritório 2: 02 mesas de madeira para refeitório, média; 10 cadeiras de plástico 

ruins; 02 mesas de madeira com tampo de vidro antigas; 01 cpu; 01 notebook acer trave mate 

2200 antigo; 01 impressora hp1020; 01 mesinha para impressora; 01 cadeira com rodinha; 01 

cadeira palito; 01 armário baixo com 02 portas; 09 estante de ferro com divisórias, 01 cadeira 

palito; 01 mesa de madeira com 03 gavetas; 01 pabx hipatch; 03 telefone; 01 fax.; Cozinha: 01 

geladeira antiga; 01 fogão com botijão; 01 armario com 02 portas; 01 armário baixo com 02 

portas; 01 mesinha, 01 radio, 01 telefone; 03 cadeiras fixa ruim; 01 mesa.; Corredor: 01 

bebedouro; 01 cartão de ponto dimep; 01 quadro; 01 mesinha branca, no estado que se 

encontra, avaliado em R$1.370,00; total da avaliação dos bens móveis de escritório: R$ 

9.418,00 (nove mil quatrocentos e dezoito reais); DOS BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS. LOTE 07 - 01 (uma) Balança Indelt 1000kg, no estado que se encontra, cód G-

1, avaliada em R$ 600,00; LOTE 08 - 01 (um) Compressor Ingersoll-Rand do Brasil Ltda 

completo, sendo o conjunto com: 01 compressor de parafuso mod UP610125, capacidade 38, 

nº de série 105BS10001, fabricação 05330; 01 trocador de calor modelo 105, nº de série 

7149/05, 80kg; 01 reservatório com capacidade de 250L, pressão máx 175, n série 927104, no 

estado que se encontra, cód G-2, avaliada em R$ 15.000,00; LOTE 09 - 09 carrinhos de mão 

industrial, 01 reciclagem de óleo com 02 tambores, no estado que se encontra G-3, avaliado 

em R$1.200,00; LOTE 10 - 01 (um)Eletro Erosão Engemaq 440NC/, nº289, mod EDM 440NC, 

1500kg, 11/99, com bancada e mesa com peças, no estado que se encontra, cód G-4, avaliado 

em R$18.000,00;LOTE 11 - 01 (uma) Empilhadeira Yale GTPO50RLYUAVO95 / NF 178/ Data 

04/01/2006/ Fornecedor: Tradimaq Ltda, 2,5 t, com botijão, no estado que se encontra, cód G-

5, avaliado em R$ 30.000,00;LOTE 12 - 01 (uma) Frezadora Huller FS5, matrícula 10955, 

nº6086, no estado que se encontra, cód G-6, avaliada em R$ 20.000,00;LOTE 13 - 01 

(uma)Furadeira Radial Nardini FRN60, broca 60 x1200, verde, diagrama elétrico nº022015002, 



tensão de alimentação 220v, 60hz, tensão de comando 22v,24v, corrente nominal 40ª, cabo 

4x8 aw6-6mmº, no estado que se encontra, cód G-7, avaliada em R$25.000,00; LOTE 14 - 

01(uma) Furadeira Radial Nardini FRN60, nº de série D4JE0167, no estado que se encontra, cód 

G-8, avaliada em R$ 30.000,00 ;LOTE 15 - 01 (uma)Furadeira Radial Cariton 6ARM-19" Col, no 

estado que se encontra, cód G-9, avaliada em R$ 12.000,00;LOTE 16- 01(uma) Lavadora de 

piso Alfamat 1000, nº7223, 22v ecoclean, no estado que se encontra, cód G-10, avaliada em 

R$1.000,00; LOTE 17 - 01 (uma)Mandrilhadora Ceruti AC-100, nº de série 160583, 05/08, 

desenho/modelo REF T6367, com acessórios, cabeçote, placa expansiva digital 3 eixos., no 

estado que se encontra, cód G-11, avaliada em R$100.000,00; LOTE 18 - 01(uma) 

Mandrilhadora Convencional Wotan, type B-105-S,nº52979, 380 volts, fuso 80 com mesa 

giratória e banco fixo, com acessórios e ferramentas da máquina, no estado que se encontra, 

cód G-12, avaliada em R$80.000,00; LOTE 19 - 01(uma) Mandrilhadora CNC Nicolas Correa A-

30 / NF 3802/ Data 20/03/2003/ Fornecedor: Sat Brasil Ltda, plano nº630.82.501, série 

6300505, 1997,36kw,20.000 kg, com 03 carrinhos, planetárias, porta pinça, porta barra, mesa, 

armário, coluna fixa e mesa móvel, etc, no estado que se encontra, cód G-13, avaliada em 

R$120.000,00; LOTE 20 - 01 máquina de solda solmig 470, 01 safex M450, 01 Safmig 400BL, no 

estado que se encontra, cód G-14,avaliada em R$ 4.500,00 LOTE 21 - 01(uma) Mesa Traçagem 

3000 x 2000mm, peso 6.400, ID 105-119, no estado que se encontra, cód G-15, avaliada em R$ 

12.000,00. LOTE 22 - 01(uma) Ponte Rolante 5T, completa, no estado que se encontra, cód G-

16, avaliada em R$30.000,00; LOTE 23 - 01 (um) Reservatório de óleo 1000 litros, no estado 

que se encontra, cód G-17, avaliado em R$300,00; LOTE 24 - 01 (uma) Retífica Cilindrica 

Tacchella Macchine RET 2 , nº002049, no estado que se encontra, cód G-18, avaliada em R$ 

25.000,00; LOTE 25 - 01 (uma) Retifica Plana Zema RT 2500, série:20401587, ano 1989, com 

acessórios, no estado que se encontra, cód G-19, avaliada em R$76.000,00; LOTE 26 - 01 (uma) 

Serra de Fita, mod900, nº03001296, no estado que se encontra, cód G-20, avaliada em R$ 

10.000,00; LOTE 27 - 01(uma) Serra de Marcenaria, no estado que se encontra, cód G-

21,avaliada em R$ 250,00; LOTE 28 - Lote contendo 05 (cinco) Talhas Vastec 800kg, 01 talha 

kock IT, e vigas de sustentação, no estado que se encontra, cód G-22, avaliado em R$ 

10.000,00; LOTE 29 - 01 (um) Torno CNC Centur 30, modelo 30S, nº de série 002-083393-358, 

05/06/98, com 01 armário, acessórios e peças, no estado que se encontra, cód G-23, avaliado 

em R$ 30.000,00; LOTE 30 - 01 (um) Torno CNC Haas SL40, série 71311, data 10/05, com 

prateleiras 03 divisões, bancada, mesa com acessórios, peças, etc, no estado que se encontra, 

cód G-24, avaliado em R$250.000,00; LOTE 31 - 01 (um) Torno CNC Index GU 1500, número da 

máquina GU26309028, com bancadas e acessórios, no estado que se encontra G-25, avaliado 

em R$150.000,00; LOTE 32 - 01 (um)Torno CNC Index GU800, ano 2000, nº da máquina 

GU8025906, sem comando, com removedor de cavaco, marca Kabel Schlepp, ano 2000, mod. 

TEAM-63-300, ofnº143213/2, des nº805698-1, com 03 armários, acessórios, peças e 03 

bancadas, no estado que se encontra, cód G-26, avaliado em R$100.000,00; LOTE 33 - 01 (um) 

Torno Convencional Diplomat 3001, máquina tipo NZ400, série DEB.DIP.02002, data 08/2006, 

com 03 armários com peças, acessórios, luneta, etc, no estado que se encontra, cód G-27, 

avaliado em R$35.000,00; LOTE 34 - 01 (um )Torno Convencional Clever L26120, número da 

máquina 2017, 220v, desmontado, com 02 armários de ferramentas e acessórios, no estado 

que se encontra, cód G-28, avaliado em R$8.000,00; LOTE 35 - Lote contendo prateleira 

composta por brocas de aço rápido, bucha cômica, suporte de fixação, armário azul brocas, 

prisma, transportador, tambor, 03 mesa de separação de brocas, diversos acessórios, etc, no 



estado que se encontra, cód G-29, avaliado em R$12.000,00; LOTE 36 - Lote: Sala contendo 

durometro de bancada, 02 armários, 02 prateleiras, mesa de desempeno/traçagem, arquivos 

de aço com 04 gavetas, plator divisor (está em cima da sala, no estado que se encontra, cód G-

30, avaliado em R$5.000,00; LOTE 37 - Lote contendo conjunto maçarico, 02 botijões 13 kg, 02 

botijões 20 kg, no estado que se encontra, cód G-31, avaliado em R$2.500,00; LOTE 38 - Lote 

contendo Bancada/prateleira com 04 divisórias compostas por peças diversas: parafusos, 

calibradores de rosca, anéis imetex tipo numéricos e alfabéticos, 01 bancada com 02 divisórias, 

01 mesa, palletes, escada de suporte, no estado que se encontra G-32, avaliado em 

R$1.500,00; LOTE 39 - Lote composto por sucatas diversas: Carcaça de torno INDEX, sobra de 

material, chapas de divisão, morsas desmontadas, prensa sucateada, bancada, caçamba, 

suporte de cavalete, talha sucateada, escada de ferro, sucata de resfriador, etc. ( aprox. 25 T.), 

cód G-33, sucata, avaliado em R$20.000,00; LOTE 40 - Lote contendo 02 pórtico de 1,2 T, 01 

pórtico 1T, 02 talha, no estado que se encontra G-34, avaliado em R$15.000,00; LOTE 41 - 

Lote: Almoxarifado composto por 06 prateleiras contendo, lixadeira, furadeira, planetárias 

diversas, brocas, escova de aço, parafuso, porcas, macho, chave, jogo de macho, suporte de 

rosca, epotipo, pastilha de metal duro, etc. Obs: material usado, no estado que se encontra, 

cód G-35, avaliado em R$2.000,00; LOTE 42 - Lote contendo 01 Esmeril de coluna, 01 prensa 

hidráulica 100T, 01 girafa de 1 T, G-36, no estado que se encontra, avaliado em R$5.000,00; 

LOTE 43 - 01 (um )Torno Romi CNC 40 ES, modelo CENTUR 40 RV, série 016-000737-311, data 

11-03-94, no estado que se encontra, avaliado em R$35.000,00; LOTE 44 - 01 (um)Torno CNC 

Index, sem identificação, em péssimo estado, no estado que se encontra, avaliado em 

R$20.000,00; TOTAL DA AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS: R$ 1.463.268,00 (hum milhão 

quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais), tudo conforme consta 

nos autos de arrecadações e avaliações dos 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 PROCURACÃO 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. Em caso de adjudicação remição ou suspenção da execução, após a intimação do 

leiloeiro, fica estipulada a comissão em 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser 

suportada  pela parte que der causa ao ato. 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. Dídimo Inocêncio 

de Paula, com endereço profissional à Rua Tomé de Souza, 830 - Savassi, Belo Horizonte - MG. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital que será afixado e 

publicado na forma da lei, Contagem/MG, 26 de agosto de 2019. 

DJE 29/08/2019 


