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BARREIROS/PE, 29 de junho de 2021.

ADEMAR DA SILVA

Servidor

Edital EDHPI-0281007262-2021
Processo Nº 0000065-08.2018.5.06.0281

Processo Nº 00065/2018-281-06-00.5

Exequente JOSILENE MARIA DA SILVA

Advogado(a) ROGER DA SILVA NIKHOLLAS(OAB:
40678)

Executado W. P. ALEXANDRE JUNIOR CURSOS
E SUPRIMENTOS - ME

Advogado(a) MARCIO ANDERSON BARROS
LEITE(OAB: 29520)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) LUCIANA PAULA

CONFORTI , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO  1ª DE

BARREIROS , 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 20/9/2021 , 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 20/9/2021 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 20% 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 ofer ta 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: 1) 03 (três) monitores Led 22', marca LG, Flaton,

cor preta, usados. Em bom estado de uso e conservação. Valor

unitário: R$ 400,00. Localizados na sala de informática. Avaliação:

R$ 1.200,00;  2) 01 (um) aparelho condicionador de ar, tipo Split,

cor branca, marca Philco, capacidade de 22.000 Btus. Em bom

estado de uso e conservação. Localizado na sala de informática.

Avaliação: R$ 1.800,00;  3) 04 (quatro) Monitores Philips, 22`, cor

preta. Em bom estado de uso e conservação. Valor unitário: R$

400,00. Localizados na sala de informática. Avaliação: R$ 1.600,00;

4) 01 (um) Monitor AOC, 22`, cor preta. Em bom estado de uso e

conservação. Valor unitário: R$ 400,00. Localizados na sala de

informática. Avaliação: R$ 400,00;  5) 01 (um) Quadro branco

escolar. Em regular estado de conservação. Localizado na sala 02.

Avaliação: R$ 300,00;  6) 01 (um) Quadro branco escolar. Em

regular estado de conservação. Localizado na sala 03. Avaliação:

R$ 300,00;  7) 07 (sete) Mesas brancas, em madeira, medindo

aproximadamente 1,80m x 0,50m. Em bom estado de uso e

conservação. Valor unitário: R$ 200,00. Localizadas na sala de

informática. Avaliação: R$ 1.400,00;  8) 14 (catorze) Cadeiras com

assentos e encostos de plástico, cor preta, usadas. Em bom estado

de uso e conservação. Localizadas na sala de informática. Valor

unitário: R$ 100,00. Avaliação: R$ 1.400,00.  . Localização do bem:

: Rua Aires Belo, 298, Centro, Barreiros, PE, CEP:55560000.  Valor

da Avaliação: R$ 8.400,00.  Data da Penhora: 28/05/2021.  Fiel

Depositário: WEVINGTON PAZ ALEXANDRE JÚNIOR.  Valor da

Execução: R$ 8.368,27.  Leiloeiro Oficial Designado: DANIEL

CINTRA ZANELLA.  Si te 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 assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a)

da Secretar ia da Vara abaixo identificado(a), por ordem do

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

identif icado.

Edital EDHPI-0281007263-2021
Processo Nº 0000066-90.2018.5.06.0281

Processo Nº 00066/2018-281-06-00.5

Exequente AMANDA VASCONCELOS DA SILVA

Advogado(a) ROGER DA SILVA NIKHOLLAS(OAB:
40678)

Executado W. P. ALEXANDRE JUNIOR CURSOS
E SUPRIMENTOS - ME

Advogado(a) MARCIO ANDERSON BARROS
LEITE(OAB: 29520)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) LUCIANA PAULA

CONFORTI , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO  1ª DE

BARREIROS , 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 20/9/2021 , 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 20/9/2021 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 20% e em

segunda praça pelo lanço mínimo de 20%, calculados sobre o valor
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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 ofer ta 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: 1) 07 (sete) monitores Led 22', marca LG,

Flaton, cor preta, usados. Em bom estado de uso e conservação.

Valor unitário: R$ 400,00. Localizados na sala de informática.

Avaliação: R$ 2.700,00;  2) 01 (um) aparelho condicionador de ar,

tipo Split, cor branca, marca Rheem, capacidade de 30.000 Btus,

modelo RB1HW30ACBS. Em bom estado de uso e conservação.

Localizado na sala 02. Avaliação: R$ 2.000,00;  3) 06 (seis)

cadeiras, tipo escolar com braços, em ferro, com assentos e

encostos em tecido azul, usadas. Em bom estado de uso e

conservação. Valor unitário: R$ 100,00. Localizadas na sala 03.

Avaliação: R$ 600,00;  Avaliação total: R$ 5.300,00 (cinco mil e

trezentos reais.)  . Localização do bem: AIRES BELO, 298,

CENTRO, BARREIROS, PE, CEP:55560000.  Valor da Avaliação:

R$ 5.300,00.  Data da Penhora: 12/05/2021.  Fiel Depositário:

WEVINGTON PAZ ALEXANDRE JÚNIOR.  Valor da Execução: R$

5.106,55.  Leiloeiro Oficial Designado: DANIEL CINTRA ZANELLA.

S i t e  d o  L e i l o e i r o  O f i c i a l  D e s i g n a d o ( 2 ) :

h t t p : / / w w w . l e i l a o p e r n 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 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

identi ficado.

Edital EDHPI-0281007264-2021
Processo Nº 0000067-75.2018.5.06.0281

Processo Nº 00067/2018-281-06-00.5

Exequente LINDINALVA ALINE VASCONCELOS
DA SILVA

Advogado(a) ROGER DA SILVA NIKHOLLAS(OAB:
40678)

Executado W. P. ALEXANDRE JUNIOR CURSOS
E SUPRIMENTOS - ME

Advogado(a) MARCIO ANDERSON BARROS
LEITE(OAB: 29520)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) LUCIANA PAULA

CONFORTI , Juiz(íza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO  1ª DE

BARREIROS , 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 20/9/2021 , 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 20/9/2021 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 20% 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 va lor  estabelecido.  A  ofer ta 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: 1) 01 (um) gelágua, tipo coluna, marca

Esmaltec, cor branca, semi-novo, em bom estado de uso e

conservação, localizado na recepção. Avaliação: R$ 400,00;  2) 02

(duas) impressoras, multifuncionais, jato de tinta, marca Epson,

modelo Ecotank, na cor preta. Em bom estado de uso e

conservação. Localizadas na recepção. Avaliação: R$ 1.800,00;  3)

01 (uma) longarina de quatro lugares com assento e encosto de

plástico, cor preta, usada. Em bom estado de uso e conservação.

Localizada na recepção. Avaliação: R$ 300,00;  4) 04 (quatro)

cadeiras com assentos e encostos de plástico, cor preta, usada. Em

bom estado de uso e conservação. Localizadas na recepção.

Avaliação: R$ 400,00;  5) 01 (um) aparelho condicionador de ar, tipo

Split, cor branca, marca Philco, capacidade de 12.000 Btus, modelo:

PH12000TFM5. Em bom estado de uso e conservação. Localizado

na sala 03. Avaliação: R$ 1.300,00;  6) 12 (doze) cadeiras, tipo

escolar com braços, em ferro, com assentos e encostos em tecido

azul, usadas. Em bom estado de uso e conservação. Valor unitário:

R$ 100,00. Localizadas na sala 03. Avaliação: R$ 1.200,00;  7) 34

(trinta e quatro) cadeiras, tipo escolar com braços, em ferro, com

assentos e encostos em tecido azul, usadas. Em bom estado de

uso e conservação. Valor unitário: R$ 100,00. Localizadas na sala

02. Avaliação: 3.400,00.  . Localização do bem: AIRES BELO, 298,

CENTRO, BARREIROS, PE, CEP:55560000.  Valor da Avaliação:

R$ 8.800,00.  Data da Penhora: 12/05/2021.  Fiel Depositário:

WEVINGTON PAZ ALEXANDRE JÚNIOR.  Valor da Execução: R$

8.721,31.  Leiloeiro Oficial Designado: DANIEL CINTRA ZANELLA.

S i t e  d o  L e i l o e i r o  O f i c i a l  D e s i g n a d o ( 2 ) :

h t t p : / / w w w . l e i l a o p e r n 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 assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a)

da Secretar ia da Vara abaixo identificado(a), por ordem do

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

identif icado.

Processo Nº ATOrd-0000101-45.2021.5.06.0281
RECLAMANTE JAILSON LUIZ BARBOSA

ADVOGADO ANIDIA NEPOMUCENO DE
OLIVEIRA(OAB: 26106/PE)

RECLAMADO PAULO LESAR SILVA DE SANTANA

ADVOGADO JOZILDA LIMA DE SOUZA(OAB:
14626/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAILSON LUIZ BARBOSA
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