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AUTO DE ARRECADAÇÃO DA MASSA FALIDA DE

METALURGICA DUQUE S/A
M.H. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

No dia doze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, a Administradora Judicial GLADIUS CONSULTORIA E
GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA – EPP, neste ato representado pelo seu administrador, Sr. AGENOR
DAUFENBACH JÚNIOR, nomeado para atuar nos autos falimentares 0004041-62.2014.8.24.0038, em trâmite na 6ª Vara
Cível da Comarca de Joinville – SC, lavrou o presente AUTO DE ARRECADAÇÃO das MASSAS FALIDAS DE
METALURGICA DUQUE S/A e M.H. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do art. 108 e 110 da
Lei 11.101/2005, nos termos abaixo descritos.
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I – IMOBILIZADO – IMÓVEIS E CONTRUÇÕES
A) UNIDADE PRODUTIVA
CIDADE

Joinville
(1º Ofício)

MATRÍCULA

DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

54.524

Um terreno irregular, distando 390,00m (trezentos e noventa metros) pela rua Arapongas a rua
Tuiuti, tendo de frente, sete linhas a contar da esquerda para a direita, a primeira linha com
49,00m (quarenta e nove metros), confrontando-se com terras de Izidoro Age, deflexão à
direita, a segunda linha com 177,00m (cento e setenta e sete metros), deflexão à direita, a
terceira linha com 43,00m (quarenta e três metros), deflexão à esquerda, a quarta linha com
20,00m (vinte metros), deflexão à direita, a quinta linha com 147,50 (cento e quarenta e sete
metros e cinquenta centímetros), confrontando todas com terras da Imobiliária Visão Ltda,
deflexão à esquerda, a sexta linha com 19,00m (dezenove metros), confrontando com a rua
Arapongas, deflexão à direita, a sétima linha com 83,00m (oitenta e três metros), confrontando
com a rua Arapongas e Pedro do Rosário, do lado direito de quem de frente olha, com 616,00m
(seiscentos e dezesseis metros), confrontando com terras de Metalúrgica Duque S/A., espólio
de Manoel dos Passos e Metalúrgica Duque S/A., e do lado esquerdo de quem de frente olha,
com 937,00 (novecentos e trinta e sete metros), confrontando-se com terras de José Maul,
fazendo o travessão dos fundos com 310,00m (trezentos e dez metros), confrontando com
terras de Metalúrgica Duque S/A., Gregório Nunes e Cia. Ltda., e Centauro S/A., contendo a
área total de 219.828,50m² (duzentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e oito metros e
cinquenta decímetros quadrados). AV-1: No imóvel foram construídas edificações em
alvenaria, que totalizam 39.835,43 m² (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco metros e
quarenta e três centímetros quadrados); assim especificados: tipo indús- com: 11.357,06m² 1.730,38 m²; um galpão (portaria) 132,00m²; 28,00m² (medição de força); 720,00 m² (refeitório
e vestiário) abrigo aberto em madeira 179,20m² (bicicletário); abrigo aberto 525,00m²
(bicicletário); galpão 180,00m² (casa da caldeira); galpão 226,00m² (casa da caldeira); galpão
80,00m² (casa das máquinas); galpão 64,00m² (reservatório de água), Tipo indústria:
11.250,94m² - 10.368,00m²; escritório 631,06m² abrigo aberto 808,00m² (depósito); galpão de
madeira 597,46m² (dependência da recreativa); abrigo aberto 162,00m² (dep. da recreativa);
galpão 200,00m² (vestiário da recreativa); galpão 596,33m² (oficina de caminhões); sob nr. 396

R$ 63.167.200,00
(sessenta e três
milhões, cento e
sessenta e sete mil
e duzentos reais)
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Joinville
(1º Ofício)

124.281

Joinville
(1º Ofício)

69.348

da Rua Arapongas. AV-4: No imóvel desta matrícula foram construídas edificações em
alvenaria, com a área global de 2.535,22m², destinadas à Indústria, assim especificadas:
196,20m² - escritório; 187,50m² - garagem; 392,45m² - depósito de inflamáveis; 268,53m² escritório; 492,00m² - bicicletário; 507,71m² - vestiários/portaria; 490,83m² - estação de
tratamento de efluentes; que receberam o nº 396 da Rua Engelberto Hagemann. OBS:
Conforme AV-2, foi alienada a área de 9.018,00m²; conforme AV-3, foi transferido um galpão
com 200,00m²; conforme AV-5, foi demolida uma área tipo indústria com 1.730,38m². O
imóvel está hipotecado ao ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO ITAULEASING S/A (R-10)
Terreno, com a área de 48.678,70m², situado neste município de Joinville, distante 161,05
metros de confluência da Rua Rio do Braço com a Avenida Santos Dumont, sentido Leste, com
as seguintes medidas e confrontações: fazendo frente ao Norte, com 67,95 metros, para a
Avenida Santos Dumont; tendo de fundos pelo lado direito de quem da avenida olha, lado
Oeste, 348,00 metros, confrontando com terras de Grêmio Esportivo e Recreativo Duque; pelo
lado esquerdo, de quem da avenida olha, lado Leste, três linhas, a primeira partindo da Avenida
R$ 2.059.800,00
Santos Dumont com 200,00 metros, a segunda com 50,98 metros, ambas confrontando com
(dois milhões,
terras de Metalúrgica Duque S/A e a terceira com 282,52 metros, confrontando com terras de
cinquenta e nove
Centauro S.A. Meias e Malhas; fazendo o travessão dos fundos, ao Sul, com duas linhas, a
mil e oitocentos
primeira com 48,00 metros e a segunda com 103,00 metros, ambas confrontando com terras de
reais)
Metalúrgica Duque S/A. AV-1: Curso hídrico. Conforme parecer técnico nº 1619/10 da
Fundema e MI nº 2435/10 da Unidade de Drenagem mencionados na certidão 2380/2010-UPS,
expedida aos 25.10.2010 pela Secretaria de Infraestrutura Urbana de Joinville, averba-se que
sobre este imóvel foi constatado a existência de corpos d’água, caracterizados como cursos
hídricos perenes, devendo ser respeitados conforme Lei Federal nº 4771/65 (Código Florestal)
e pela Resolução nº 303/02 CONAMA – 30,00 metros para cursos d’água com menos de 10,00
metros de largura.
Um terreno situado nesta cidade, distando 388,00 metros da Av. Santos Dumont, edificação nº
4240, tendo de frente 175,00 metros confrontando com a área a ser anexada com 40,00 metros
R$ 1.373.200,00
com Grêmio Recreativo Duque e 135,00 metros com Metalúrgica Duque S.A; do lado direito
(um milhão,
quem de frente olha 4 (quatro) linhas, a primeira linha com 6,10 metros confrontando com trezentos e setenta e
José Maul, a segunda linha com 42,40 metros, a terceira linha com 22,80 metros, a quarta linha três mil e duzentos
com 74,90 metros confrontando com área remanescente de Metalúrgica Duque S/A, do lado
reais)
esquerdo quem de frente olha com 105,00 metros confrontando com mais área remanescente de
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Joinville
(1º Ofício)

Joinville
(1º Ofício)

68.535

12.910

Metalúrgica Duque S/A, com uma área de 9.018,00 metros quadrados. BENFEITORIAS:
Edificado com um galpão com 200,00 metros quadrados (Vestiário da recreativa) e duas
quadras esportivas polivalentes.
Um terreno situado nesta cidade, fazendo frente com 17,00 metros para a Avenida Santos
Dumont, limitando-se do lado direito de quem da avenida olha com 295,00 metros com terras
hoje transferidas ao Gremio Esportivo e Recreativo Duque e do lado esquerdo com 348,00
metros com terras de Metalúrgica Duque S/A, travessão dos fundos com 55,00 metros com
terras hoje transferidas ao Gremio Esportivo e Recreativo Duque, contendo a área total de
5.465,50 metros quadrados, situando-se o imóvel do lado direito da Avenida Santos Dumont,
de quem segu do centro para o Aeroporto e 140,00 metros após a estrada Rio do Braço. OBS:
imóvel serve de acesso ao imóvel 1.
Um terreno situado nesta cidade, fazendo frente a Norte para a Avenida Santos Dumont, com
8,00 metros, tendo de fundos pelo lado Leste duas linhas, sendo a 1ª de 295,00ms. e a 2ª de
103,00ms., ambas confrontando-se com terras de Gregório Nunes e Cia. Ltda., e pelo lado
Oeste com 409,50 metros, confrontando-se com terras de José Maul e Arthur Augusto Baier,
fazendo o travessão dos fundos a Sul com 40,00 metros, confrontando-se com terras da
Metalúrgica Duque S/A, contendo a área total de 4.773,50 metros quadrados. Sem benfeitorias.
Situando-se o imóvel no lado direito da Avenida Santos Dumont, de quem segue do centro para
o Aeroporto e 132,00 metros após a estrada Rio do Braço, que vai para o Cubatão.

R$ 274.640,00
(duzentos e setenta
e quatro mil,
seiscentos e
quarenta reais)

R$ 219.712,00
(duzentos e
dezenove mil,
setecentos e doze
reais)

Equipamentos que integram a estrutura da Fábrica, individualizados no Anexo XXX

R$ 71.786,89
(setenta e um mil,
setecentos e oitenta
e seis reais e oitenta
e nove centavos)

VALOR TOTAL

R$ 67.166.338,89
(sessenta e sete
milhões, cento e
sessenta e seis mil,
trezentos e trinta e
oito reais e oitenta
e nove centavos)

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones: (48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone: (47) 3028-8525

www.gladiusconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AGENOR DAUFENBACH JUNIOR e SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 12/12/2019 às 10:57 , sob o número WJVE19102847469 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsc.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004041-62.2014.8.24.0038 e código 17DBB9D7.

fls. 11193

B) IMÓVEIS NA COMARCA DE JOINVILLE – APARTAMENTO RESIDENCIAL
CIDADE

MATRÍCULA

Joinville
(2º Ofício)

15.533

Joinville
(2º Ofício)

19.549

Joinville
(2º Ofício)

15.534

DESCRIÇÃO
Apartamento nº 1.201, localizado no 12º pavimento do EDIFICIO PARQUE RESIDENCIAL STE MERE
L’ENGLISE, a rua Otto Boehm nº 665, nesta cidade, contendo 297,76m² de área privativa, 119,575m² de área
comum, perfazendo 417,335m² de área total, ocupando 5,899% de fração ideal, do terreno situado nesta cidade,
fazendo frente com 31,00 metros no lado impar da rua Otto Boehm, tendo de fundos em ambos os lados 161,60
metros, confrontando do lado direito de quem da rua olha, com terras de Wilson Scheidemann e Herny Schmalz e
pelo lado esquerdo com terras de Participe Participações Ltda, fazendo o travessão dos fundos com 31,00 metros,
confrontando-se com terras de Egon Freitag e Prefeitura Municipal de Joinville, contendo a área total de 5.009,60
metros quadrados, localizado ao lado da edificação nº 649. AV-4: Nos termos do requerimento do proprietário datado
de 1º do corrente e a vista da comprovação anexa, fica constando que o apto. 1.201, localizado no 12º pavimento e
objeto da presente matrícula é incluído neste a área correspondente a laje superior desta unidade, excetuando-se as
áreas de uso comum. AV-6: Nos termos do requerimento do proprietário, datado de 22 de setembro do corrente, fica
constatado que o apartamento nº 1201, localizado no 12º pavimento e objeto da presente matrícula é incluído nesta a
área correspondente a laje superior desta unidade, excetuando-se as áreas de uso comum, num total de 398,5626
metros quadrados, sub rogada e unidade, perfazendo uma área real de 815,8976 metros quadrados. O imóvel está
hipotecado ao BANCO BRADESCO S/A, abrangindo as matrículas nº 15.533, 15.534, 15.535 e 19.549 (R-20 e R21)
A Unidade Constituída pelo BOX DE ESTACIONAMENTO sob nº 03 (três), localizado no subsolo do EDIFÍCIO
PARQUE RESIDENCIAL STE MERE L’EGLISE, sito nesta cidade a rua Otto Boehm nº 665, contendo uma área
privativa de 12,50 metros quadrados, área de uso comum de 2,939 metros quadrados, área total construída de 15,439
metros quadrados, ocupando uma fração ideal do solo de 0,145%. O Edifício PARQUE RESIDENCIAL STE MERE
L’EGLISE, acha-se edificado no terreno situado nesta cidade, fazendo frente com 31,00 metros no lado ímpar da rua
Otto Boehn, tendo de fundos em ambos os lados 161,60 metros, confrontando do lado direito de quem da rua olha
com terras de Wilson Scheidemann e Henry Schmalz, pelo lado esquerdo com terras de Participe Participações Ltda,
fazendo o travessão dos fundos com 31,00 metros confrontando-se com terras de Egon Freitag e Prefeitura Municipal
de Joinville, contendo a área total de 5.009,60 metros quadrados. O imóvel está hipotecado ao BANCO BRADESCO
S/A, abrangindo as matrículas nº 15.533, 15.534, 15.535 e 19.549 (R-10 e R-11)
Box nº 34, localizado no subsolo do EDIFÍCIO PARQUE RESIDENCIAL STE MERE L’EGLISE, com 12,50m² de
área privativa, com 2,939m² de área comum, perfazendo 15,439m² de área total, ocupando 0,145% de fração ideal do
terreno situado nesta cidade, fazendo frente com 31,00 metros no lado ímpar da rua Otto Boehm, tendo de fundos em
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Joinville
(2º Ofício)

15.535

AVALIAÇÃO *

ambos os lados 161,60 metros, confrontando do lado direito de quem da rua olha, com terras de Wilson Scheidemann
e Henry Schmalz e pelo lado esquerdo com terras de Participe Participações Ltda, fazendo o travessão dos fundos
com 31,00 metros, confrontando-se com terras de Egon Freitag e Prefeitura Municipal de Joinville, contendo a área
total de 5.009,60 metros quadrados, localizado ao lado da edificação nº 649. O imóvel está hipotecado ao BANCO
BRADESCO S/A, abrangindo as matrículas nº 15.533, 15.534, 15.535 e 19.549 (R-17 e R-18)
Box nº 35, localizado no subsolo do EDIFÍCIO PARQUE RESIDENCIAL STE MERE L’EGLISE, com 12,50m² de
área privativa, com 2,939m² de área comum, perfazendo 15,439m² de área total, ocupando 0,145% de fração ideal do
terreno situado nesta cidade, fazendo frente com 31,00 metros no lado ímpar da rua Otto Boehm, tendo de fundos em
ambos os lados 161,60 metros, confrontando do lado direito de quem da rua olha, com terras de Wilson Scheidemann
e Henry Schmalz e pelo lado esquerdo com terras de Participe Participações Ltda, fazendo o travessão dos fundos
com 31,00 metros, confrontando-se com terras de Egon Freitag e Prefeitura Municipal de Joinville, contendo a área
total de 5.009,60 metros quadrados, localizado ao lado da edificação nº 649. O imóvel está hipotecado ao BANCO
BRADESCO S/A, abrangindo as matrículas nº 15.533, 15.534, 15.535 e 19.549 (R-17 e R-18)
R$ 1.555.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil reais)

* Avaliação conjunta realizada pelo Oficial de Justiça em 22/06/2019 nos autos nº 0302271-19.2018.8.24.0038 (fl. 242)

C) IMÓVEIS NA COMARCA DE JOINVILLE SEM AVALIAÇÃO

Joinville
(1º Ofício)

86.057

Joinville
(1º Ofício)

153.824

Um terreno situado neste município, fazendo frente ao sul com 12,00 metros para o lado ímpar da Rua Dorothovio do
Nascimento, tendo de fundos a leste ou lado direito de quem da rua olha, três (3) linhas; a primeira partindo da Rua
Dorothovio do Nascimento com 350,70 metros, a segunda segue a direita com 92,75 metros e a terceira segue a
esquerda com 114,00 metros todas em terras de Metalúrgica Duque S.A. (edificação nº 1.251), fundos a oeste ou lado
esquerdo com 548,25 metros em terras de Conrado Holz, fazendo o travessão dos fundos ao norte com 143,70 metros
confrontando-se com o Rio Cubatão, contendo a área total de 21.209,20 metros quadrados. O imóvel acima descrito
dista da divisa leste ou lado direito de quem da Rua Dorothovio do Nascimeto olha o imóvel 62,00 metros da Estrada
do Rio do Braço.
Terreno com área total de 126.550,00m², situado no lugar Rio do Braço, neste município de Joinville, com as
seguintes medidas e confrontações: fazendo frente para as terras de Arthur Gustavo Bayer, com 253,10 metros,
limitando-se em ambos os lados com 500,00 metros, confrontando-se de um lado com terras de Herbert Plonow e de
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Joinville
(1º Ofício)

61.921

outro lado com as de Pedro Mathies e Ernesto Maul, fazendo o travessão dos fundos com 253,10 metros com terras de
herdeiros de Isidório Age. (Matrícula anterior nº 44.970)
Um terreno urbano, localizado nesta cidade, sito no lado impar da rua Eduardo Trinks, distando 294,60 metros da rua
Benjamin Constant, com as seguintes medidas e confrontações, fazendo frente ao leste medindo 15,00 metros
confrontando com a rua Eduardo Trinks, tendo de fundos pelo lado direito de quem da rua Eduardo Trinks olha ao
norte medindo 45,70 metros, confrontando com o lote nº 02, lado esquerdo de quem da citada rua olha ao sul medindo
45,70 metros confrontando com terras pertencentes aos outorgantes-vendedores

D) IMÓVEIS NA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL
CIDADE

MATRÍCULA

São Bento do
Sul

12.919

São Bento do
Sul

9.643

São Bento do
Sul

27.719

DESCRIÇÃO
Um terreno rural, situado na localidade de Avenquinha, no município de Campo Alegre, desta Comarca, com a área
de trinta e sete mil, duzentos e oitenta metros quadrados (37.280,00m²), fazendo frente para a Estrada municipal
Avenquinha-Campo Alegre; um lado confronta com o Rio Bonito; fundos confronta com terras de Lucidorio de
Souza Freitas e o outro lado confronta com terras de Ahredigo, Ahrens e Cia. Ltda., antes terras de Alfredo Richter
com 01 (uma) casa de madeira edificada sobre o mesmo, cujo imóvel acha-se cadastrado no INCRA sob o nº 816 019
007 145-2, no qual consta como área total: 3,7; mód. Fiscal: 16,0; nº de Mód. Fiscais: 0,23 e fração mínima de
parcelamento: 3,0.
Um terreno rural, situado na localidade de Avenquinha, município de Campo Alegre, desta Comarca, com a área de
trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete metros quadrados (37.477,00m²) e as seguintes confrontações: faz frente
a Estrada Campo Alegre e Fragosos; um lado confronta com terras de Helmar Artmann, até encontrar as terras de
Belisario Ampuero Vasquez, anteriormente terras de João Biaobock, sendo que nesta divisa fica uma reserva de três
metros de cada lado do Rio Bonito; outro lado confronta com terras de Lucidorio de Souza Freitas e uma pequena
parte com terras de Herberto Waldemar Greipel e o outro lado confronta com terras de Herberto Wlademar Greipel;
com 01 (uma) casa de alvenaria com 135,00 metros quadrados de área construída, 01 (um) barracão de madeira e
demais benfeitorias edificadas sobre o referido imóvel o qual acha-se cadastrado no INCRA sob nº 816 019 013 3580, no qual consta como área total 3,7. Mód. Fiscal: 16,0. nº de Mód. Fiscais: 0,22 e fração mínima de parcelamento:
3,0.
Um terreno rural situado na localidade de Avenquinha-Rio Bonito, município de Campo Alegre, desta Comarca, com
as seguintes confrontações: um lado por um caminho, confronta com terras de Belizario Ampuero Vasquez, Alvaro
Carneiro e de Ervino Peyel; outro lado confronta com terras de Alvino Biaobock, outro lado com terras de José Juarez
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São Bento do
Sul

35.832

Knopka e o outro lado confronta com o Rio Bonito e terras de MH Administração e Participações Ltda, contendo a
área de cento e setenta e dois mil e quatrocentos e setenta e nove metros quadrados (172.479,00m²), cadastrado no
INCRA sob o nº 816.019.019.593-3, área total: 14,2 há. AV-3: O terreno desta matrícula fica anexado no terreno
matriculado sob o nº 35.832.
Um terreno rural situado na localidade de Avenquinha, município de Campo Alegre, desta Comarca, inicia-se no
marco denominado ‘0=PP’ este distante 1.2 Km da Estrada Municipal Avenquinha, e com frente para o terreno de
MH Administração e Participações Ltda., georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69,
MC-51ºW, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=668472.467 metros e N=7104869.157
metros dividindo-o com o MH Administração e Participações Ltda., daí segue confrontando com MH Administração
e Participações Ltda., com o azimute de 187º36’11” e a distância de 538,03 metros até o marco ‘1’ (E=668401.281
metros e N=7104335.853 metros), daí segue confrontando com MH Administração e Participações Ltda., com o
azimute de 118º22’40” e a distância de 119,75 metros até o marco ‘2’ (E=668506.638 metros e N=7104278.939
metros), daí segue confrontando com MH Administração e Participações Ltda., com o azimute de 77º17’27” e a
distância de 41,25 metros até o marco ‘3’ (E=668546.878 metros e N=7104288.014 metros), daí segue confrontando
com MH Administração e Participações Ltda., com o azimute de 51º07’27” e a distância de 30,20 metros até o marco
‘4’ (E=668570.389 metros e N=7104306.968 metros), daí segue confrontando com MH Administração e
Participações Ltda., com o azimute de 36º16’27” e a distância de 18,35 metros até o marco ‘5’ (E=668581.245 metros
e N=7104321.762 metros), daí segue confrontando com MH Administração e Participações Ltda., com o azimute de
48º11’27” e a distância de 20,25 metros até o marco ‘6’ (E=668596.339 metros e N=7104335.262 metros), daí segue
confrontando com MH Administração e Participações Ltda., com o azimute de 51º48’27” e a distância de 28,25
metros até o marco ‘7’ (E=668618.542 metros e N=7104352.729 metros), daí segue confrontando com MH
Administração e Participações Ltda., com o azimute de 55º35’27” e a distância de 35,05 metros até o marco ‘8’
(E=668647.459 metros e N=7104372.535 metros), daí segue confrontando com MH Administração e Participações
Ltda., com o azimute de 75º29’27” e a distância de 28,80 metros até o marco ‘9’ (E=668675.340 metros e
N=7104379.751 metros), daí segue confrontando com MH Administração e Participações Ltda., com o azimute de
48º15’27” e a distância de 19,55 metros até o marco ‘10’ (E=668689.928 metros e N=7104392.767 metros), daí segue
confrontando com MH Administração e Participações Ltda., com o azimute de 65º57’27” e a distância de 16,40
metros até o marco ‘11’ (E=668704.905 metros e N=7104399.448 metros), daí segue confrontando com MH
Administração e Participações Ltda., com o azimute de 75º57’27” e a distância de 22,25 metros até o marco ‘12’
(E=668726.490 metros e N=7104404.847 metros), daí segue confrontando com MH Administração e Participações
LTda., com o azimute de 59º39’27” e a distância de 20,20 metros até o marco ‘13’ (E=668743.923 metros e
N=7104415.052 metros), daí segue confrontando com MH Administração e Participações Ltda., com o azimute de
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49º38’27” e a distância de 19,97 metros até o marco ‘14’ (E=668759.140 metros e N=7104427.983 metros), daí segue
confrontando com Belisário Ampuero Vasquez com o azimute de 6º26’10” e a distância de 13,25 metros até o marco
‘15’ (E=668760.625 metros e N=7104441.146 metros), daí segue confrontando com Mario Peyrl com o azimute de
14º31’17” e a distância de 6,84 metros até o marco ‘16’ (E=668762.341 metros e N=7104447.772 metros), daí segue
confrontando com Mario Peyrl com o azimute de 358º24’46” e a distância de 143,13 metros até o marco ‘17’
(E=668758.376 metros e N=7104590.850 metros), daí segue confrontando com Mario Peyrl com o azimute de
359º59’08” e a distância de 181,50 metros até o marco ‘18’ (E=668758.330 metros e N=7104772.347 metros), daí
segue confrontando com Mario Peyrl com o azimute 292º11’46” e a distância de 70,01 metros até o marco ‘19’
(E=668693.508 metros e N=7104798.795 metros), daí segue confrontando com Mario Peyrl com o azimute de
287º42’06” e a distância de 42,36 metros até o marco ‘20’ (E=668653.153 metros e N=7104811.675 metros), daí
segue confrontando com Mario Peyrl com o azimute de 287º59’08” e a distância de 67,25 metros até o marco ‘21’
(E=668589.189 metros e N=7104832.440 metros), daí segue confrontando com Mario Peyrl com o azimute de
287º27’43” e a distância de 122,36 metros até o marco ‘0=PP’ (E=668472.467 metros e N=7104869.157 metros),
início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono, contendo a área de cento e cinquenta e sete mil e
trezentos metros quadrados (157.300,00m²). AV-1: O terreno desta matrícula fica anexado no terreno matriculado sob
o nº 27.719.

II - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
As máquinas e equipamentos encontram-se individualizadas nos documentos em anexo.
QTD

SETOR

ANEXO

AVALIAÇÃO
R$ 20.119,49 (vinte mil, cento e dezenove reais e
quarenta e nove centavos)

12

Almoxarifado

I

12

Cromagem Aramados

II

R$ 504.310,64 (quinhentos e quatro mil, trezentos e
dez reais e sessenta e quatro centavos)

12

Cromagem Forjados

III

R$ 757.097,49 (setecentos e cinquenta e sete mil,
trezentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)
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1

Desengraxe e Fosfatização

IV

R$ 6.179,88 (seis mil, cento e setenta e nove reais e
oitenta e oito centavos)

10

Esmaltação

V

R$ 1.078.210,37 (um milhão, setenta e oito mil,
duzentos e dez reais e trinta e sete centavos)

8

Estamparia Forjados

VI

R$ 331.706,28 (trezentos e trinta e um mil, setecentos
e seis reais e vinte e oito centavos)

2

Expedição Forjados

VII

R$ 1.149,00 (um mil, cento e quarenta e nove reais)

26

Fabricação de Cestos

VIII

R$ 148.130,19 (cento e quarenta e oito mil, cento e
trinta reais e dezenove centavos)

19

Fabricação de Componentes

IX

R$ 3.951.854,00 (três milhões, novecentos e cinquenta
e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais)

5

Fabricação de Gancheiras

X

R$ 32.650,79 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta
reais e setenta e nove centavos)

9

Fabricação de Peças Automotivas

XI

R$ 553.237,43 (quinhentos e cinquenta e três mil,
duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três
centavos)

21

Fabricação de Raios

XII

R$ 515.263,38 (quinhentos e quinze mil, duzentos e
sessenta e três reais e trinta e oito centavos)

1

Forjaria Eletrônica

XIII

R$ 2.318.400,00 (dois milhões, trezentos e dezoito
mil, quatrocentos reais)

30

Forjaria Mecânica

XIV

R$ 2.076.030,57 (dois milhões, setenta e seis mil,
trinta reais e cinquenta e sete centavos)

4

Gestão da Qualidade

XV

R$ 2.254,86 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro
reais e oitenta e seis centavos)
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6

Manutenção Geral

XVI

R$ 14.472,89 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e
dois reais e oitenta e nove centavos)

47

Montagem de Prateleiras

XVII

R$ 653.727,58 (seiscentos e cinquenta e três mil,
setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito
centavos)

32

Montagem de Trempes

XVIII

R$ 1.160.833,97 (um milhão, cento e sessenta mil,
oitocentos e trinta e três reais e noventa e sete
centavos)

1

Não Especificado

XIX

R$3.073,01 (três mil, setenta e três reais e um
centavo)

70

Operações Manuais

XX

R$ 434.174,75 (quatrocentos e trinta e quatro mil,
cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos)

4

Pintura Eletroforética

XXI

R$ 290.296,26 (duzentos e noventa mil, duzentos e
noventa e seis reais e vinte e seis centavos)

14

Epóxi Eletrostática

XXII

R$ 858.360,86 (oitocentos e cinquenta e oito mil,
trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos)

37

Preparação de Varetas

XXIII

R$ 1.163.207,13 (um milhão, cento e sessenta e três
mil, duzentos e sete reais e treze centavos)

1

Processos Químicos

XXIV

R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)

2

Projetos e Automação Industrial

XXV

R$ 962,46 (novecentos e sessenta e dois reais e
quarenta e seis centavos)

9

Setup Aramados

XXVI

R$ 60.048,85 (sessenta mil, quarenta e oito reais e
oitenta e cinco centavos)
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4

Setup Forjados

XXVII

R$ 36.859,47 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta
e nove reais e quarenta e sete centavos)

18

Transformadores, Geradores e Compressores

XXVIII

R$ 312.991,27 (trezentos e doze mil, novecentos e
noventa e um reais e vinte e sete centavos)

1

Tratamento de Efluentes

XXIX

R$ 5.942,19 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois
reais e dezenove centavos)
R$ 17.292.415,06 (dezessete milhões, duzentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e quinze reais e seis
centavos)

VALOR TOTAL

III – VALORES EM ESPÉCIE
R$ 9.255,00 (nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)
ENCERRAMENTO
Encerra-se desta forma o presente Auto de Arrecadação, assinado pelo Administrador Judicial, que será juntado aos autos falimentares para que
surta seus jurídicos e legais efeitos.
Joinville (SC), 12 de dezembro de 2019.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
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