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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE*

 

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARIA JOSE DE
, Juiz(íza) do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Palmares, na forma da lei, FAZSOUZA

SABER a todos quantos este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que o leiloeiro
abaixo indicado, devidamente autorizado por este juízo, promoverá a alienação, por
ARREMATAÇÃO PÚBLICA, apenas na modalidade online (*por força do Ato Conjunto
TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no dia 18

, às  (horário local) com transmissão em tempo real, disponível no site/11/2021 9:00
(abaixo informado) de responsabilidade do leiloeiro designado, em leilão, do(s) bem(ns)
abaixo especificado(s) e penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior
lanço. Devendo o arrematante efetuar, com diligência, o pagamento dos valores
integrais do lanço e da comissão do leiloeiro a título de  (cinco por cento) obtido5%
sobre o valor da arrematação, na forma determinada pelo juízo competente, desde
que, excepcionalmente, comprove todos os pagamentos devidos em até 5 dias úteis. O
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(s) bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos poderá(ão) ser alienado(s) em praça pelo
lanço mínimo de  calculados sobre o valor da avaliação do(s) mesmo(s). Os 40 %,
percentuais de lanço mínimo não vinculam ou pressupõem o deferimento do lanço
apresentado, ainda que superem o valor estabelecido. A oferta de lanços,
exclusivamente eletrônicos, deverá observar o dispositivo normativo específico
(Resolução Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou reformá-lo. 

 

DESCRIÇÃO DO BEM: 

25(Vinte e cinco) Conjuntos de móveis escolares infantil,
composto cada conjunto de mesa+cadeira, assento e encosto em plástico rígido
vermelho, estrutura tubular de ferro e banca em fórmica, em bom estado de
conservação, avaliado cada conjunto em R$ 380,00(trezentos e oitenta reais),
totalizando R$ 9.500,00(Nove mil e quinhentos reais);

62(Sessenta e dois) Conjuntos de móveis escolares juvenil,
composto cada conjunto de mesa+cadeira, assento e encosto em plástico rígido azul,
estrutura tubular de ferro e banca em fórmica, em regular estado de conservação,
avaliado cada conjunto em R$ 200,00(Duzentos reais), totalizando R$ 12.400,00(Doze
mil e quatrocentos reais);

38(Trinta e oito) Carteiras escolares, assento e encosto em
plástico rígido vermelho, estrutura tubular de ferro, em bom estado de conservação,
avaliado a unidade em R$ 150,00(Cento e cinquenta reais) totalizando R$ 5.700,00(
Cinco mil e setecentos reais);

03(Três) Aparelhos de Ar Condicionado Split, Marca Agratto,
capacidade de 30.000 BTUS, em ótimo estado de conservação e funcionamento, cor
branca, avaliado cada aparelho composto por unidade condensadora+unidade
evaporadora e controle remoto, avaliado por R$ 4.000,00(Quatro mil reais), totalizando
R$ 12.000,00(Doze mil reais) .

VALOR TOTAL DOS BENS R$ 39.600,00(Trinta e nove mil e
seiscentos reais)

Observação: Com fotos nos autos e no site do leiloeiro

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Sede da executada, sito, Travessa V
Bispo Pereira Alves, 01  Centro - PALMARES - PE - CEP: 55540-000 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 39.600,00(Trinta e nove mil e
seiscentos reais)
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DATA DA PENHORA: 01/09/2021

FIEL DEPOSITÁRIO: --

RESTRIÇÕES À ARREMATAÇÃO: --

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 39.498,02, Atualizado até 31/08/2021

LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: César Augusto Aragão Pereira

SITE DO LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: http://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).

Deverá(ão) o(s) destinatário(s) desta publicação atentar para o
disposto na Lei 11.419/06, bem como a regulamentação da Resolução N.º 136/2014 do
CSJT, do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008 e do Ato TRT6-GP N.º 443/2012.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e nos termos da Lei
11.419/2006, que instituiu o Processo Judicial Eletrônico. O documento pode ser
acessado no endereço eletrônico "http://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo

", informando-se a chave numérica abaixo./ConsultaDocumento/listView.seam

O presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a)
servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a) por ordem do Excelentíssimo(a)
Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho acima identificado(a).

 

PALMARES/PE, 27 de setembro de 2021.

JANIA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria
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