
EDITAL DE 1ª OFERTA DE VENDA DAS UNIDADES CEREALISTAS DO GRUPO WERLANG 

As Empresas AGROSOJA SANT’ANA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – EIRELI, CNPJ 07.148.130/0001-

15 – Em Recuperação Judicial; CEREAIS WERLANG LTDA., CNPJ 00.252.950/0001-03 – Em Recuperação 

Judicial; integrantes do GRUPO ECONÔMICO WERLANG, em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sant’Ana do Livramento nos autos do processo nº 5000208-

61.2020.8.21.0025, FAZEM SABER a todos quantos virem este edital ou dele tiverem conhecimento que será 

realizada a venda de suas unidades de recebimento e armazenamento de grãos nesta primeira oferta em 

LOTE ÚNICO, composto pelas Unidades Produtivas Isoladas (“UPIs”) assim identificadas: UPI MATRIZ 

AGROSOJA - uma unidade localizada BR 158 - km 526 - Faxina, em Sant’Ana do Livramento (RS), composta 

pela Matrícula 41.473 e por parte de 3 (três) hectares da Matrícula 37.034 – a ser desmembrada desta -, 

ambas registradas no CRI Sant’Ana do Livramento/RS, com valor de avaliação de R$ 29.222.422,00 (vinte e 

nove milhões e duzentos e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e dois); UPI FILIAL AGROSOJA - uma 

unidade localizada BR 293 - Acesso Coxilha Santo Inácio - Coxilha / Ibicuí, em Sant’Ana do Livramento (RS), 

composta pela Matrícula 42.279 registrada no CRI Sant’Ana do Livramento, com valor de avaliação de R$ 

15.802.929,00 (quinze milhões e oitocentos e dois mil e novecentos e vinte e nove reais); UPI MATRIZ 

CEREAIS WERLANG - uma unidade localizada na RS 223 - km 54 - Distrito Industrial, em Ibirubá (RS), composta 

pelas Matrículas 2.236 e 23.398, ambas registradas no CRI Ibirubá, com valor de avaliação de R$ 

29.087.860,00 (vinte e nove milhões e oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta reais); e UPI FILIAL CEREAIS 

WERLANG - uma unidade localizada na RS 223 - km 75 - Esquina São Carlos, em Ibirubá (RS), composta pela 

Matrícula 17.772 registrada no CRI de Ibirubá, com valor de avaliação de R$ 29.870.512,00 (vinte e nove 

milhões e oitocentos e setenta mil e quinhentos e doze reais). ENTREGA DAS PROPOSTAS: A venda se dará 

pela modalidade de PROPOSTAS FECHADAS em envelope lacrado, com a identificação “PROPOSTA DE 

COMPRA DE UPI’S GRUPO WERLANG” e os dados do proponente (nome completo ou razão social, CPF ou 

CNPJ, endereço e e-mail de contato), a ser entregue até o dia 22 de março de 2022, junto ao Cartório da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Sant’Ana do Livramento, situada na Rua Barão do Triunfo, 450, Bairro Centro, CEP 

97573-634, que emitirá certidão/comprovante de entrega. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: A proposta deverá 

obedecer às seguintes condições: (a) o valor deve ser individualizado para cada UPI da proposta, sendo 

vedadas as propostas com valor global; (b) as propostas para pagamento a prazo não poderão exceder o 

limite temporal de 40 (quarenta) meses contados da arrematação, com pagamentos iguais e sucessivos com 

periodicidade mensal, trimestral ou, no máximo, semestral; (c) o pagamento mínimo de 20% (vinte por 

cento) a título de sinal, não reembolsável, em prazo não superior a 10 (dez) dias após a comunicação da 

proposta vencedora; e (d) reajuste de acordo com a variação da taxa SELIC anual a partir da data da 

arrematação até a data de efetivo pagamento. Também deverá estar acompanhada dos seguintes 

documentos: (a) comprovantes de existência e regularidade, devidamente emitidos pelos órgãos 

responsáveis pelo registro de constituição do proponente; e (b) declaração de referência bancária de pelo 

menos 2 (duas) instituições financeiras de primeira linha ou outra prova de que possui recursos suficientes 

para fazer frente ao pagamento do valor ofertado. Não serão admitidas propostas com pagamento total ou 

parcial através da utilização/compensação de créditos, sujeitos ou não. LANCE MÍNIMO: Serão consideradas 

válidas as propostas de valor igual ou superior a 90% (noventa por cento) do valor de avaliação de cada UPIs 

para propostas à vista ou com entrada e financiamento bancário; ou 100% (cem por cento) do valor de 

avaliação de cada UPIs para propostas a prazo. ANÁLISE DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser 

apresentadas com o valor expresso na moeda nacional, sendo vencedora a proposta de maior valor, 

observadas todas as condições previstas neste Edital e no Plano de Recuperação Judicial homologado. Para 

comparação entre as propostas à vista e a prazo será utilizado o cálculo de valor presente do fluxo de 

pagamento de cada proposta, utilizando-se como taxa de desconto a taxa SELIC no dia de referência, obtida 

através da ferramenta “Calculadora do Cidadão” do Banco Central do Brasil. Em caso de empate, haverá 

preferência pela proposta à vista. ABERTURA DAS PROPOSTAS: A abertura das propostas se dará pela 

Administração Judicial e sua equipe, na presença do Juiz da 1ª Vara Cível ou serventuário por ele indicado e 

pelos representantes das Recuperandas, no dia 29/03/2022, às 14 horas e 30 minutos, no Plenário do Salão 

do Júri do Fórum da Comarca de Sant’Ana do Livramento – RS, situado na Rua Barão do Triunfo, 450, Bairro 

Centro, CEP 97573-634, ato em que também será divulgada a proposta vencedora. Os proponentes poderão 



acompanhar a abertura das propostas presencialmente ou virtualmente, caso em que devem informar um 

endereço de e-mail para receber o convite para reunião virtual. O proponente vencedor será comunicado 

em até 24 (vinte e quatro) horas após finalizado o ato através do endereço de e-mail informado no envelope. 

A ata lavrada pela Administração Judicial será juntada aos autos da Recuperação Judicial. OUTRAS 

INFORMAÇÕES: A descrição completa das UPIs, os respectivos laudos de avaliação, o Plano de Recuperação 

Judicial e demais informações poderão ser obtidos na página da Consultoria - www.albarelloschmitz.com.br, 

da Administração Judicial - www.preservacaodeempresas.com.br, ou através do telefone (54) 3199-2200, 

em horário comercial. 

Augustinho Orsolin 
Administrador das Recuperandas 

 
Sr. Clovis Antônio Werlang 

Por si e Espólio de Elaine Desconsi Werlang 
 

 

 


