1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO da FALÊNCIA DE DUNGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.814.784/0001-83, na pessoa do Administrador Judicial
ORESTES NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628; bem como do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr.
Leonardo Fernandes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º
Leilão dos bens, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo
processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizado por DUNGA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. - Processo nº 0057970-95.2013.8.26.0100 - Controle nº 212/2013, e
que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:
DOS BENS - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, constituindo ônus da
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações
judiciais eletrônicas, e o arrematante ficará com o encargo de depositário do bem. DA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio
do leiloeiro oficial www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem
apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável
pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre
será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL,
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão, que terá início no dia 26/10/2021 às
10:00h e se encerrará no dia 29/10/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo
de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50%(cinquenta por
cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que
terá início no dia 29/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 18/11/2021 a partir das 10:00h,
sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances
com no mínimo 10%(dez por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet,
através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a
partir das 9:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132
- Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens serão
apregoados sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se
o arrematante for: 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.
Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à
desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA
CAUÇÃO - O arrematante dos Lotes cujo valor exceda R$ 100.000,00 (cem mil reais), deverá
depositar 10% (dez por cento) do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do
encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da
arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No
caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo
arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado,
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II,
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CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre
a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante
deverá pagar ao leiloeiro oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao leiloeiro oficial não está
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a
arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e,
deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da
comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a
contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que ficará disponível no site do
leiloeiro oficial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições
obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o
CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: Marca DUNGA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., composta das seguintes marcas: 007188366 - DUNGA;
820753580 - DUNGUINHA; 820753599 - DUNGTOS; 821674528 - DUNGA; 811691985 - VIP’S;
821590804 - VIP’S; 901619221 - BISCOITOS DUNGA e 933523809 - BISCWITTER. Valor da
Avaliação deste Lote: R$ 5.157.540,00 (cinco milhões, cento e cinquenta e sete mil,
quinhentos e quarenta reais) para novembro de 2020. LOTE 02: MAQUINÁRIOS: 01
Amassadeira vertical constituída por dois eixos; 06 Amassadeiras verticais constituídas por três
eixos; 01 Balança de piso móvel mod. 2124/3, capacidade 250,0 kg e carga min. 1,0 kg; 05
Moegas de recepção de ensacados com rosca transportadora em aço inox sendo 03
deteriorados; 01 Moinho horizontal industrial; 05 Peneiras vibratórias em aço inox; 04 Detectores
de metal mod. Quattro T; 03 Detectores de metal mod; 01 Detector de metal mod. Icelander 1535,02; 01 Detector de metal mod. Icelander 10150; 07 Embaladoras mod. GO Pack Speed 3x1
portfólio; 01 Embaladora RODO PACK - RD 1000 3x1 portfólio; 04 Embaladoras horizontais mod.
Modulus flow Pack; 02 Embaladoras Flow Mack; 01 Máquina de solda; 02 Rebobinadeiras
PROFAMA; 01 Secador de placa offset; 01 Cortador de placas; 01 Detector de metal; 01
Rebobinadeira; 01 Moinho para farinha elétrica; 01 Esteira embaladora; 02 Esteiras em
manutenção; 04 Embaladoras; 10 Cilindros modeladores; 01 Máquina de serra marca EISOLA; 01
Cilindro de solda acetileno; 10 Cilindros modeladores; 01 Máquina lavador marca KARCHER; 01
Mesa direcional; 10 Estampadoras cilíndricas moldadoras, material em teflon. Valor da Avaliação
deste Lote: R$ 1.259.917,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta e nove, novecentos e
dezessete reais) para maio de 2020. LOTE 03: ELETRÔNICOS: 02 Cortinas de Ar; 01 Disjuntor
mod. Pl25 capacidade 350 c MVA Subestação primária 17,5 kV 830A; 01 Transformador de força
capacidade 300 kVA subestação secundária 13,8 kV refrigeração a óleo; 02 Quadros de energia
do lado do forno; 01 Escada de plataforma cinco degraus; 01 Aparelho de ar condicionado
Springer; 01 Aparelho de ar condicionado (sala de segurança do trabalho); 01 Nobreak modelo
SEIDEM número de série 145; 01 Aparelho de ar condicionado (Gree); 01 Reservatórios de ar
comprimido 500kgf; 01 Cortina de ar; 01 Panasonic central de chamadas; 01 Monitor Philips; 02
Ares condicionados KOMECO (Split); 01 Monitor marca Dell; 01 Ar condicionado Split; 01 Ar
condicionado BRIZE (Split); 01 Monitor Philips; 01 Ar condicionado Carrier Split; 01 Ar
condicionado Carrier Split; 01 Ar condicionado Cônsul na janela; 01 Ar condicionado de janela; 01
Monitor antigo Dell; 02 Monitor Philips; 01 Teclado BRAVIEW; 02 Teclados; 01 CPU antiga LG; 03
Ares condicionados Springer na janela; 01 Central de TI com gabinete de duas portas 60x80; 01
Central de TI com gabinete 70x5; 02 Monitores; 03 CPU's; 01 Central telefônica Panasonic TDR
200; 01 Ar condicionado de janela LG. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 42.497,00 (quarenta
e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais) para maio de 2020. LOTE 04:
MOBILIÁRIOS: 01 Armário com seis portas de aço; 01 Bancada de aço; TRP; 02 Cadeiras
giratórias; 05 Mesas de escritório; 02 Arquivos de aço com quatro gavetas; 03 Mesas de aço com
armário; 06 Mesas de formato modular; 02 Cadeiras giratórias de escritório; 02 Arquivos de aço
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com quatro gavetas; 01 Arquivos de Pastas; 01 Gaveteiro; 01 Cama hospitalar; 02 Arquivos de
aço com quatro gavetas; 01 Arquivo de aço com cinco gavetas; 01 Mesa modular; 02 Mesas de
escritório; 02 Gaveteiros um com quatro gavetas outro com três gavetas; 01 Armário baixo com
duas portas; 01 Arquivos de madeira com 04 gavetas; 04 Estantes de aço com três divisões; 01
Estante com três divisões 90x90; 03 Estantes com moldes, com parafusos, faca para cortes,
correntes, rolamentos; 01 Bancada de aço com morsa; 01 Armário de ferro com 2 portas; 01
Bancada de ferro com duas gavetas; 05 Bancadas de aço; 01 Suporte de estante para tubos, com
barras; 01 Armário de aço com duas portas; 09 Estantes com 10 compartimentos de peças
usadas; 01 Arquivo de aço com quatro gavetas; 03 Estantes de aço com peças diversas; 01
Estante de aço com correntes de aço; 02 Armários baixos de madeira um preto outro branco; 01
Arquivo de madeira com quatro gavetas; 01 Balcão de madeira; 01 Mesa de centro; 03 Armários;
15 Cadeiras de escritório; 08 Mesas; 05 Armários pequenos; 01 Estante de madeira; 05 Arquivos
com quatro gavetas; 03 Armários com duas portas; 02 Mesas de escritório; 02 Mesas modular; 06
Cadeiras; 02 Mesas modular; 02 Armários; 05 Gaveteiros; 01 Armário baixo com duas portas; 01
Arquivo com quatro gavetas; 02 Mesas com tampo de vidro; 01 Mesa de centro; 01 Mesa; 01
Armário com quatro portas; 02 Cadeiras de escritório; 01 Armário ambos embutidos; 01
Gaveteiro; 08 Mesas de escritório em L; 05 Armários; 03 Arquivos de madeira com quatro
gavetas; 06 Arquivos de aço com quatro gavetas; 02 Arquivos de aço com três gavetas; 01
Armário com duas partes; 01 Arquivo de madeira com quatro gavetas; 02 Cadeiras fixas; 02
Estantes em aço com peças para manutenção de computador; 02 Arquivos de aço com cinco
gavetas; 01 Mesa; 02 Marmiteiros com três bandejas; 14 Mesas de refeitório de 10 lugares; 02
Armários de madeira baixo duas portas; 01 Arquivo de aço de três gavetas; 02 Arquivos de aço
de quatro gavetas; 01 Cama hospitalar; 01 Cadeira giratória; 01 Cadeira fixa; 01 Longarina três
lugares; 04 Mesa de escritório de madeira; 39 Armários de seis portas; 27 Armários roupeiros de
aço de seis portas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 74.052,00 (setenta e quatro mil,
cinquenta e dois reais) para maio de 2020. LOTE 05: UTILITÁRIOS GERAIS: 01 Empilhadeira
LINDER AG - E16Z-02, capacidade 1600 kg, elevação máxima 6,017 m GLP; 01 Tanque
tratamento de água 2000 litros; 01 Tanque de reserva de ar comprimido; 01 Carregador de
bateria; 04 Bebedouros (Ibbl); 28 Lixeiras de plástico; 03 Bancadas de inox, ambos na área de
carga e descarga; 04 Plataformas niveladoras de embarque e desembarque manual; 02 Esteiras
deterioradas no corredor lateral externo; 02 Mesas de descontração de forno (deterioradas); 04
Peças de aço deterioradas; 02 Carrinhos de transportar lixo; 03 Ventiladores JOAPE 70; 01
Estante de plástico com cinco divisões; 01 Funil de ferro 50 x 1,20; 157 Cestos de plástico; 01
Balança FILIZOLA C15, 15 kg; 20 Porta paletes; 01 Balança mecânica Antropométrica FILIZOLA
de 150 kg; 01 Cadeira giratória de escritório; 01 Lixeira; 01 Tanque de inox; 01 Cilindro de
reservatório de água inox 500 litros; 01 Bebedouro IBBI; 03 Porta paletes com 6m de altura; 80
Estruturas de porta palete de 6 m de altura; 02 Carrinhos de transportar de carga; 01 Carrinho
para transporte de lixo; 07Baterias para empilhadeira; 01 Roda de caminhão aro vinte; 02 Rodas
para empilhadeira; 01 Telefone Digital Panasonic Kxt7533 com console Kx-t7541ce; 02 Telefones
Siemens; 01 Telefone MELCOM; 02 Cadeiras giratórias; 01 Cadeira fixa; 01 Bebedouro. Valor da
Avaliação deste Lote: R$ 160.295,00 (cento e sessenta mil, duzentos e noventa e cinco
reais) para maio de 2020. Valor Total da Avaliação dos Bens: R$ 6.694.301 (seis milhões,
seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e um reais). Os bens móveis encontram-se na
Rua Iososuke Okave, nº 1273 - Fazenda Caguaçu - São Paulo/SP.
São Paulo, 20 de setembro de 2021.
Eu, _____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.

____________________________________
Dr. Leonardo Fernandes dos Santos
Juiz de Direito
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