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02ª VARA DE FALENCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

Processo n° 1083068-31.2014.8.26.0100 

Recuperação Judicial de AC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS S/A e outras 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

das recuperandas AC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS S/A, AGUA DE CHEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

LTDA, C&C FRANCHISING S/A, C&C PERFUMES E FRANCHISING S.A., COMPANHIA ÁGUA DE CHEIRO DE 

PARTICIPAÇÕES S/A, GLOBALBRÁS PARTICIPAÇÕES LTDA, VCA COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS 

LTDA., VCA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA. e WITZ PERFUMES S/A (Grupo Água de Cheiro ou 

Recuperandas ),  da  administradora judicial KPMG CORPORATE FINANCE LTDA (CNPJ/MF 48.883.938/0001-23), 

dos credores bem como do MINISTÉRIO PUBLICO DE SÃO PAULO/SP. 

  

O MM. Juiz de Direito Marcelo Barbosa Sacramone, da 02ª Vara de Falencias e Recuperações Judiciais do Foro Central 

da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem e interessar possa, que nos termos do art. 142, inc.I, da Lei 11.101/2005, por este Juízo, foi designada a venda 

do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

O leilão terá início em 04 de novembro de 2016, às 15h00min e se encerrará em 28 de novembro de 2016, as 15h00min. 

O valor mínimo para venda corresponderá a 100% (cem por cento) do valor da avaliação judicial, consoante laudo de fls. 

5.149/5.203 dos autos. 

  
O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado à vista, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas após o encerramento do leilão. Serão aceitas propostas de compra mediante pagamento parcelado do preço, 

condicionadas a aprovação do Juizo Falimentar. 

 

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 08.399.676/0001-01 e pelo Leiloeiro Oficial Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 

desistência da arrematação. 
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Os Proponentes ficaram sucessivamente obrigados pelas propostas realizadas, e, diante do inadimplemento do 

vencedor, ao qual sera imposta multa de 30%, os demais, em ordem dos maiores lances mas sem limitação, serão 

dados como vencedores.  

 

Havendo dissputa de lances, caso o 1º colocado nao efetue o pagamento do lance ofertado automaticamente será aceito 

o lance do 2º colocado.  

 

DESCRIÇÃO DO BEM: Unidade Produtiva Isolada ( UPI ) constituída pelas Recuperandas, que consiste nos direitos 

oriundos dos contratos de franquia, conforme o Laudo de Avaliação juntado aos autos às fls. 5.149/5.203. Demais 

detalhes do bem podem ser obtidos no Laudo de Avaliação juntado as fls. 5.149/5.203 dos autos da Recuperação 

Judicial supramencionada. Valor da Avaliação: R$ 6.617.000,00 (seis milhões e seiscentos e dezessete mil reais), 

conforme Laudo de Avaliação juntado as fls. 5.149/5.203 dos autos da Recuperação Judicial supramencionada.  

 

Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não 

sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

São Paulo, 06 de outubro de 2016.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Marcelo Barbosa Sacramone  

Juíz de Direito 

 


