
 

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

CONTAGEM/MG. PROCESSO: 5015050-37.2019.8.13.0079. MASSA FALIDA DE PREMIER 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 22.601.426.0005-67. 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 27 de 

setembro de 2019 às 14:00 horas realizar-se-á o 1º leilão e, não havendo arrematação dos 

bens, fica desde já designada à data do 2º leilão para o dia 03 de outubro 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, a ser 

conduzido pelos Leiloeiros Públicos Oficiais, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 677 e Sr. 

Marco Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, matrícula 565, 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, e www.marcoantonioleiloeiro.com.br, que levarão a 

leilão os bens arrecadados da massa falida de Premier Indústria e Comércio Ltda, a saber: LOTE 

01 - BENS MÓVEIS, INFORMÁTICA E AFINS - LOCALIZADOS NOS ESCRITÓRIOS E GALPÕES -

QNT.APROX. 40 Cadeiras giratórias (com rodinhas e fixas), Regular estado; 34 Mesas de 

escritório em madeira, Regular estado; 30 Gaveteiros em madeira, Regular estado; 06 Estantes 

em madeira, Regular estado; Lote Aparelhos telefônicos aprox. 11 (onze) diversas marcas e 

modelos, Regular estado s/ teste; 04 Arquivo em aço, Regular estado s/ teste; 01 Computador 

(sem memória e cabo),Sucata; 03 Monitores LCD, Regular estado s/ teste; 01 CPU (sem 

memória), regular estado s/ teste; 08 Descanso de pés,Regular estado s/ teste; 02 Mesas 

pequenas para impressora, Regular estado s/ teste, 01 Fragmentadora marca Primo 2.700, 

Regular estado s/ teste; 02 Máquinas Check pronto, Regular estado s/ teste; 01 Máquina 

contadora de cédulas Regular estado s/ teste; 01 Cofre eletrônico Regular estado s/ teste; 01 

Impressora matricial para cheque, Regular estado s/ teste; 02 Calculadoras eletrônicas, Regular 

estado s/ teste; 15 Computadores completos, Regular estado s/ teste; 01 Máquina de 

datilografiaRegular estado s/ teste, 02 Mesas de reunião em madeira, Regular estado, 04 

Estantes de ferro pequenas metálicas, Regular estado; 03 Escaninho em madeira para 

aviamentos, Péssimo estado; 01 Impressora Xerox, Regular estado s/ teste, LOTE Material de 

escritório, Regular estado; LOTE 01 (um) Rack preto, 14 (quatorze) Switchs com 24 (vinte e 

quatro) saídas, 02 (dois) Switchs com 40 (quarenta) saídas e Switchs com 24 (vinte e quatro) 

saídas, 01 (um) rack com 01 (um )monitor vga, No estado que se encontra; 01 Mesa de corte 

medindo aprox. 6,00 x 2,00, Regular estado; 02 CPUs Regular estado s/ teste, 02 Monitores, 

Regular, estado s/ teste; 01 Bicicleta antiga, Péssimo estado; 02 Máquinas de plotter LECTRA 

SYSTEMS,Regular estado s/ teste; Lote contendo CPUs, mouse, teclados, cabos de rede e 

equipamentos, Sucateado; 01 Ilha em madeira marca Miranti, Regular estado; 25 Estantes de 

ferro, Regular estado; 01 Escada em alumínio, Regular estado; 02 Mesas de refeitório, Regular 

estado, 01 Banho maria com 02 compartimentos, Péssimo estado, 06 Cadeiras de plástico, 

Regular estado; 01 Filtro portátil azul, Regular estado,06 Bancadas com estrutura metálica, 

Regular estado, 04 Estantes para armazenagem de rolos de pano, medindo aprox. 9,0 m x 

1,80m e 3,50m x 1,80 m; estrutura de chapa de aço e prateleiras de madeira. Regular estado; 



lote composto por 13 (treze) Estantes em metalon com 04 (quatro) prateleiras em MDF 

(aviamento) e 01 (uma) Estante em metalon com 05 (cinco) prateleiras e divisórias de madeira, 

01(um) móvel com divisórias em madeira, Regular estado; 05 Estante de ferro com 06 (seis) 

prateleiras, Regular estado; Lote contendo aprox. 16 (dezesseis) Estantes em metalon simples 

com 04 (quatro) prateleiras, medindo aprox. 7m x 0,50 cm; 02 (duas) Estantes em metalon 

simples com 03 prateleiras, medindo aprox. 8m x 0,50cm; 01 Estante em metalon simples com 

04 (quatro) prateleiras, medindo aprox. 6m de x 0,50cm; 01 (uma) Estante em metalon simples 

com 04 (quatro) prateleiras, medindo aprox. 5m x 0,50cm; 05 (cinco) Estantes em metalon 

simples com 04 (quatro) prateleiras, medindo aprox. 3m x 0,50 cm de largura; 02 (duas) 

Estantes em metalon simples com 04 (quatro) prateleiras, medindo aprox. 2m x 0,50cm, 

Regular estado, 02 Carrinhos para transporte de rolos de pano, Regular estado, Lote contendo 

aprox. 05 (cinco) Bancadas medindo aprox. 2m e 01 (uma) medindo aprox. 3 m, Regular 

estado, Lote de Pallets aprox. 20 (vinte) unidades, Regular estado, 06 Bancadas aprox. 3 

metros, Regular estado, 01 Carrinho com rodinhas, Regular estado, Lote contendo aprox. 19 

(doze) Ventiladores marca Furacão e 07 (sete) Hercules Regular estado s/ teste, Avaliação total 

do lote 01: R$14.693,00 (quatorze mil, seiscentos e noventa e três); LOTE 02 - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS: 01 Máquina de costura Brother reta DB2-B755-3, Regular estado s/ teste; 01 

Máquina de costura Brother pesponto 2 agulhas LT2-875-5 Regular estado s/ teste; 01 

Máquina de costura TYPICAL ponto leve, Regular estado s/ teste; 01 Máquina de costura 

PEGASUS L-32-06,Regular estado s/ teste; 01 Máquina de costura PASSANTE NISSIN, Regular 

estado s/ teste; 01 Máquina de costura KANSAI SPECIAL, fechadeira plana,Regular estado s/ 

teste; 01 Máquina de costura KANSAI SPECIAL, fechadeira plana, Regular estado s/ teste; 01 

Máquina de costura interlock YAMATO, Regular estado s/ teste; 01 Máquina de costura 

BROTHER reta, Regular estado s/ teste; 01 Máquina de costura UNION special, Regular estado 

s/ teste; 01 Máquina de costura YAMATO overlock 3 fios, Regular estado s/ teste; 01 Máquina 

de costura interlock YAMATO, Regular estado s/ teste; 01 Máquina de costura BERNINCA ZIG 

ZAG , Regular estado s/ teste; 01 Máquina de costura KANSAi Special, plana Regular estado s/ 

teste; 01 Máquina de costura YAMATO, sem fresa, interlock Regular estado s/ teste; 01 

Máquina de costura YAMATO, interlock, 5 fios Regular estado s/ teste, 01 Máquina de costura 

KANSAI Special, fechadeira plana Regular estado s/ teste, 01 Máquina de costura BROTHER 

fechadeira social braço, Regular estado s/ teste; 01 Mesa para maquina de costura Regular 

estado s/ teste; 03 Máquinas pneumática para botões (sem marca aparente), Regular estado 

s/ teste; Lote contendo aprox. 02 (duas) Mesas de passar, 01 (uma) Tábua de passar e 02 

(duas) Estantes para bins, Regular estado, 01 Marcador de tecido marca PANMATIC, Regular 

estado s/ teste; 01 Balança marca Toledo cap. 120KG, Regular estado s/ teste; 01 Máquina 

Walter porteiro DJC Revisadora de tecido, Regular estado s/ teste; 01 Máquina de transformar 

zíper, Regular estado s/ teste, 01 Máquina demarcar tecido industrial LSM DZ-1 Regular estado 

s/ teste; 01 Máquina de cortar tecido "faca" BLUE STREAK LL mod 629X , Regular estado s/ 

teste; 01 Prensa térmica METALNOX, Regular estado s/ teste; 02 Grampeador de caixa manual 

BEMAX Regular estado s/ teste, 01 Dispenser de fita alto colante mod.TR-3N STRAPACK 

Regular estado s/ teste; 02 Rebobinadores de linha The Woo Comercial, Regular estado s/ 

teste, Avaliação total do lote 02: R$20.210,00 (vinte mil duzentos e dez reais); LOTE 03 - 

ESTOQUE DE ROUPAS, Lote contendo aprox. 10.900 peças de roupas masculinas e femininas, 

sendo calças, bermudas, blusas, camisa social masculino, e, jaquetas, blusas, calças, 

jardineiras, macacão, regata, saia, shorts, vestidos, etc. No estado que se encontra, 



Observação: As peças são de coleções anteriores da marca DTA, algumas com leves defeitos, 

sem etiquetas e sem embalagem, grade incompleta, Avaliação total do lote 03: R$55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais); LOTE 04 - AVIAMENTOS EM GERAL- Lote composto por 

aproximadamente 2.300 kg de aviamento em geral, contendo: alças, apliques, argolas, 

arruelas, strass, vidrilhos, miçangas, pedras para costura, cristais, fios de perolas, bojos, 

cadarços, cantos, cantoneiras, canutilhos, chaton, cintos DTA, colchetes, conjunto de placas, 

cordões, correntes, elásticos, cristais, enfeites, pompom, engrampado, entremeios, diversos 

tipos de etiquetas de vários tamanhos e numerações DTA, fechos, fitas, fivelas diversas DTA e 

outros, franjas, ganchos, golas, gorgurão, ilhós DTA, linhas de diversos tipos, meia argola, 

miçangas, passantes DTA diversos, pingentes, swarovski, ponteiras DTA, pregas, punhos, 

puxadores, rendas, palas de renda, entretelas, tag, transfers, viés, matrizes, sacos de pano 

bons/ rasgados e lote de bins diversos, e aproximadamente 111,3 kg de sacos de pano bons e 

ruins.No estado que se encontra, Avaliação total do lote 04: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos 

reais); LOTE 05 - TECIDOS- Lote de tecidos contendo saldo de pontas/sobra, com aprox. 980 kg 

de malha; aprox. 3.365 kg de tecidos planos e aprox. 528 kg de índigo, no estado que se 

encontra, Avaliação total do lote 05: R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); AVALIAÇÃO 

TOTAL DE TODOS OS BENS: R$148.703,00, (cento e quarenta e oito mil, setecentos e três 

reais), tudo conforme consta no auto de arrecadação e avaliação 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, omprovante de endereço. Pessoa jurídica será representada por quem o 

Estatuto/Contrato Social indicar e deverá apresentar CNPJ e cópia autenticada do 

Estatuto/Contrato Social. 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 dos leiloeiros será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a 

ser paga integralmente à vista, pelo arrematante, no ato da arrematação. 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 dos leiloeiros. 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 leilão com os leiloeiros, através dos aludidos sites, e telefones (31) 3024-

4451 / 2551-3688, no horário comercial ou com a Administradora Judicial, Dra Érika Santiago 

Silva, telefone (31) 3643-1119. E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 

presente edital que será afixado e publicado na forma da lei, Contagem/MG, 04 de setembro 

de 2019.                                                                    DJE 05/09/2019 


