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SAO LOURENCO DA MATA/PE, 16 de abril de 2021.

NALMA FREIRE DA SILVA

Servidor

Edital EDHPI-0161006585-2021
Processo Nº 0000174-28.2017.5.06.0161

Processo Nº 00174/2017-161-06-00.5

Exequente KATIA MARIA DA SILVA DORNELAS

Advogado(a) WESLLEY MARIO ENTHONNY VIANA
DA SILVEIRA

Executado EMPLASQUIL LTDA - EPP

Advogado(a) CLAUDIO ALMEIDA DO
NASCIMENTO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) GILBERTO OLIVEIRA

FREITAS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO DE SAO

LOURENCO DA MATA , na forma da lei, FAZ 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

17/06/2021 , às 09:00 (horário local) com transmissão em tempo

real, disponível no site(2) de responsabilidade do leiloeiro

designado, em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo especificados e

penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanço.

Caso não haja licitante ou dê-se indeferimento do lanço vencedor,

o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em segundo leilão designado

para encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no dia

20/07/2021 no mesmo horário acima especificado, novamente pelo

maior lanço ofertado, devendo o arrematante efetuar, com

diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da

comissão do leiloeiro a titulo de 5% (cinco por cento) obtido 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(s) bem(ns) penhorado(s) nos

presentes autos poderá(ão) ser alienado(s) em primeira praça pelo

lanço mínimo de 40% e em segunda praça pelo lanço mínimo de

20%, calculados sobre o valor da avaliação do(s) mesmo(s). Os

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  d isposit ivo normat ivo específ ico (Resolução

Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou

reformá-lo.

Descrição do bem: 01(huma) MÁQUINA SOPRADORA DE MARCA

THERCO, PARA   FABRICACAO   DE   FRASCOS/EMBALAGENS

PLÁSTICAS     PARA LÍQUIDOS, COM NÚMERO DE SÉRIE 203

287, TIPO H210, FUNCIONANDO, EM BOM ESTADO DE

CONSERVACAO . . Localização do bem: ESTRADA  DE  ALDEIA,

229, SAO PEDRO, CAMARAGIBE, PE, CEP:54753037.  Valor da

Avaliação: R$ 15.000,00.  Data da Penhora: 25/02/2019.  Fiel

Depositário: Mariano Fortunato de Souza Junior.  Valor da

Execução: R$ 12.552,00.  Leiloeiro Oficial Designado: FLAVIA

PEREIRA BONNA.  Site do Leiloeiro Oficial Designado(2):

http://www.leilaopernambuco.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 ass inado ele tronicamente pelo(a)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho abaixo

ident if icado(a).
Processo Nº 0000724-86.2018.5.06.0161

Processo Nº 00724/2018-161-06-00.5

Exequente EMANOEL SANTANA DE SA

Advogado(a) REGILANE CRISTINA DA SILVA(OAB:
35039)

Executado EMPLASQUIL LTDA - EPP

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) GILBERTO OLIVEIRA

FREITAS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO DE SAO

LOURENCO DA MATA , na forma da lei, FAZ 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

17/06/2021 , às 09:00 (horário local) com transmissão em tempo

real, disponível no site(2) de responsabilidade do leiloeiro

designado, em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo especificados e

penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanço.

Caso não haja licitante ou dê-se indeferimento do lanço vencedor,

o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em segundo leilão designado

para encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no dia

20/07/2021 no mesmo horário acima especificado, novamente pelo

maior lanço ofertado, devendo o arrematante efetuar, com

diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da

comissão do leiloeiro a titulo de 5% (cinco por cento) obtido 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(s) bem(ns) penhorado(s) nos

presentes autos poderá(ão) ser alienado(s) em primeira praça pelo

lanço mínimo de 40% e em segunda praça pelo lanço mínimo de

20%, calculados sobre o valor da avaliação do(s) mesmo(s). Os

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  d isposit ivo normat ivo específ ico (Resolução

Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou

reformá-lo.

Descrição do bem: MAQUINA INJETORA, MODELO BATTENFELP,

Nº DE SÉRIE 06282384, 220V, 60 CICLOS, TIPO FB400/145,

AMPERAGEM 108, DATA DE FABRICAÇÃO 11/06/84, EM BOM

ESTADO DE  CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.. Localização

do bem: ESTRADA DE ALDEIA, 229, ALDEIA, CAMARAGIBE, PE,

CEP:54792000.  Valor da Avaliação: R$ 20.000,00.  Data da

Penhora: 02/12/2019.  Fiel Depositário: Marconi Albuquerque de

Souza.  Valor da Execução: R$ 17.738,00.  Leiloeiro Oficial

Designado: FLAVIA PEREIRA BONNA.  Site do Leiloeiro Oficial

Designado(2): http://www.leilaopernambuco.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

Código para aferir autenticidade deste caderno: 165451
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presente edital  segue ass inado ele tronicamente pelo(a)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho abaixo

ident if icado(a).
Processo Nº 0000309-69.2019.5.06.0161

Processo Nº 00309/2019-161-06-00.5

Exequente CAMILA DE SOUZA

Advogado(a) FABIANA RODRIGUES DE MELO
ALBUQUERQUE(OAB: 19894)

Executado CASA DE RAÇÃO BETEL

Advogado(a) JOSEMIR RUFINO DA SILVA(OAB:
44401)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) GILBERTO OLIVEIRA

FREITAS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO DE SAO

LOURENCO DA MATA , na forma da lei, FAZ 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

17/06/2021 , às 09:00 (horário local) com transmissão em tempo

real, disponível no site(2) de responsabilidade do leiloeiro

designado, em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo especificados e

penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanço.

Caso não haja licitante ou dê-se indeferimento do lanço vencedor,

o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em segundo leilão designado

para encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no dia

20/07/2021 no mesmo horário acima especificado, novamente pelo

maior lanço ofertado, devendo o arrematante efetuar, com

diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da

comissão do leiloeiro a titulo de 5% (cinco por cento) obtido 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(s) bem(ns) penhorado(s) nos

presentes autos poderá(ão) ser alienado(s) em primeira praça pelo

lanço mínimo de 40% e em segunda praça pelo lanço mínimo de

20%, calculados sobre o valor da avaliação do(s) mesmo(s). Os

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  d isposit ivo normat ivo específ ico (Resolução

Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou

reformá-lo.

Descrição do bem: UM MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR,

MARCA LG, FLATRON W16425, EM BOM ESTADO DE

CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO ;  01 TECLADO

ALFANUMÉARIO,  MARCA GMI,PARA COMPUTADOR, EM BOM

ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Localização

do bem: RUA DO MERCADO , 19 B - TIUMA, 19, TIUMA, SAO

LOURENÇO DA MATA, PE, CEP:54737090.  Valor da Avaliação:

R$ 780,00.  Data da Penhora: 05/03/2020.  Fiel Depositário:

TAMIRES FRANÇA DOS SANTOS.  Valor da Execução: R$ 761,90.

Leiloeiro Oficial Designado: FLAVIA PEREIRA BONNA.  Site do

Leiloeiro Oficial Designado(2): http://www.leilaopernambuco.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 ass inado ele tronicamente pelo(a)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho abaixo

ident if icado(a).
Processo Nº 0001149-16.2018.5.06.0161

Processo Nº 01149/2018-161-06-00.5

Exequente AMANDA RANGEL VIEGAS

Advogado(a) GABRIELA BEZERRA
BERINGUEL(OAB: 34564)

Executado GRUPO EDUCACIONAL DE
CAMARAGIBE LTDA - ME

Advogado(a) CLARISSA BARBOSA
MARANHAO(OAB: 419933)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) GILBERTO OLIVEIRA

FREITAS , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO DE SAO

LOURENCO DA MATA , na forma da lei, FAZ 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

17/06/2021 , às 09:00 (horário local) com transmissão em tempo

real, disponível no site(2) de responsabilidade do leiloeiro

designado, em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo especificados e

penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanço.

Caso não haja licitante ou dê-se indeferimento do lanço vencedor,

o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em segundo leilão designado

para encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no dia

20/07/2021 no mesmo horário acima especificado, novamente pelo

maior lanço ofertado, devendo o arrematante efetuar, com

diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da

comissão do leiloeiro a titulo de 5% (cinco por cento) obtido 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(s) bem(ns) penhorado(s) nos

presentes autos poderá(ão) ser alienado(s) em primeira praça pelo

lanço mínimo de 40% e em segunda praça pelo lanço mínimo de

20%, calculados sobre o valor da avaliação do(s) mesmo(s). Os

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  d isposit ivo normat ivo específ ico (Resolução

Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substituí-lo ou

reformá-lo.

Descrição do bem: 154(cento e cinquenta e quatro) CARTEIRAS

ESCOLARES, EM AÇO, MADEIRA E FÓRMICA. NA COR

BRANCA.EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO.

AVALIADA, CADA UMA EM R$ 100,00 . Localização do bem:

AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA,, 410, NOVO DO

CARMELO, CAMARAGIBE, PE, CEP:54759000.  Valor da

Avaliação: R$ 15.400,00.  Data da Penhora: 14/12/2018.  Fiel

Depositário: ROSENILDA DE SOUZA VILAR.  Valor da Execução:

R$ 15.363,42.  Leiloeiro Oficial Designado: FLAVIA PEREIRA

B O NN A .   S i t e  d o  L e i l oe i r o  O f i c i a l  D e s i g n a do ( 2 ) :

h t t p : / / w w w . l e i l ao p e rn a m b u c o . c o m . b r .

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 ass inado ele tronicamente pelo(a)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho abaixo

ident if icado(a).
Processo Nº 0000117-39.2019.5.06.0161

Processo Nº 00117/2019-161-06-00.5

Exequente VERONICA GONCALVES DE
ALMEIDA

Advogado(a) THIAGO ELIFAS GERMANO DE
SOUZA(OAB: 38471)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 165451


