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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

 

O Dr. , Juiz Titular da 22ª. VARA DOEDMILSON ALVES DA SILVA
TRABALHO DO RECIFE, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos virem este edital,
ou dele tiverem conhecimento, que o leiloeiro abaixo indicado, devidamente
autorizado por este Juízo, promoverá a alienação, por , apenasARREMATAÇÃO PÚBLICA
na modalidade online (por força do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), em
sessão virtual a ser realizada no , com transmissão em tempodia 20/04/2022, às 9h
real, disponível no site de responsabilidade do leiloeiro designado, em primeiro leilão,
dos bens abaixo especificados e penhorados nos presentes autos, a quem oferecer
maior lanço. Caso não haja licitante ou se dê o indeferimento do lance vencedor, os
bens serão alienados em segundo leilão, também designado para ocorrer em sessão
virtual, a ser realizada no , no mesmo horário acima especificado,dia 16/05/2022
novamente pelo maior lanço ofertado, devendo o(a) arrematante efetuar, com
diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da comissão do leiloeiro, esta
no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da arrematação, na
forma determinada pelo Juízo competente, desde que, excepcionalmente, comprove
todos os pagamentos devidos até cinco dias do ato. Os bens penhorados nos
presentes autos poderão ser alienados em primeira praça pelo lanço mínimo de 40% e,
em segunda praça, pelo lanço mínimo de 20%, calculados sobre o valor da avaliação.
Os percentuais de lanço mínimo não vinculam ou pressupõem o deferimento do lanço
apresentado, ainda que supere a quantia estabelecida. A oferta de lanço,
exclusivamente eletrônica, deverá observar o dispositivo normativo específico
(Resolução Administrativa - 026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou reformá-lo. 

Descrição dos bens: 
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03 (três) kits de equipamento para vídeo conferência da marca
POLYCOM, modelo HDX7000HD, composto de decodificador, câmera, microfone e
controle em bom estado de conservação, funcionando, avaliados cada kit no valor de
12.000,00 (doze mil reais), perfazendo um total de R$ 36.000,00.

01 (um) kit de equipamento para vídeo conferência da marca POLYCOM,
MODELO HDX composto de decodificador, câmera, microfone e controle em bom
estado de conservação, funcionando, avaliado em R$ 10.000,00

Ressalvas: Os bens do item 1 estão localizados no primeiro andar: na
sala de treinamento (02 kits) e na sala de vídeo (01 kit). O Controle do equipamento da
sala de vídeo por ocasião da diligência não foi localizado. O bem do item 2 está
localizado no oitavo andar, sala 805. O fiel depositário informou que os bens estão
funcionando.

Localização do bem: Avenida Marquês de Olinda, 11, bairro do Recife,
Recife/PE

Valor da Avaliação: R$ 46.000,00

Data da Penhora: 17/01/2022

Fiel Depositário: Geraldo João Pereira dos Santos

Restrições à Arrematação: sem restrições

Valor da Execução: R$ 46.000,00

Leiloeiro Oficial Designado: César Augusto Aragão Pereira

Site do Leiloeiro Oficial Designado: www.aragaoleiloes.com.br

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou os titulares
de ônus sobre os bens que não forem localizados para fins de intimação pessoal,
reputar-se-ão intimados com a publicação do presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov.
CR No. 02/2013). 

O presente edital segue digitado pelo servidor ELIEZER BARBOSA DE
ARAUJO JUNIOR, Assistente, e assinado eletronicamente pelo magistrado.

RECIFE/PE, 12 de março de 2022.
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