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EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO N.

02/2021

O Dr. Nilton Beltrão de Albuquerque Junior, Juiz Coordenador da

CAE, faz saber, a quantos o presente virem ou dele tiverem

conhecimento, que nos dias 21 e 23/09/2021, às 09 horas, na sala

TELEPRESENCIAL da CAE, nas datas e horário acima indicados,

serão levados à hasta pública, para a venda e arrematação pelo

maior lanço, sob as condições abaixo, os bens penhorados na

execução dos seguintes processos:

I. DO BEM E DO PROCESSO PERTINENTE

1) PROCESSO: ATSum 0000385-33.2016.5.19.0001

AUTOR: AGUSTINHO LOPES DA SILVA

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME

1) 06 (seis) televisores tubulares de 14 polegadas, sendo cada R$

200,00, todos em bom estado, totalizando R$ 1.200,00 (um mil e

duzentos reais);

2) 02 (dois) refrigeradores, tipo frigobar, marca Cônsul, em regular

estado, sendo cada R$ 300,00, totalizando R$ 600,00 (seiscentos

reais);

3) 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo Split, marca Cônsul, de

7.000 BTUS, em regular estado, avaliado em R$ 700,00 (setecentos

reais);

4) 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, marca LG, de 7.000

BTUS, em regular estado, sendo cada R$ 350,00 (trezentos e

cinquenta reais), totalizando 700,00 (setecentos reais);

5) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca TOTALINE, em

regular estado, de 7.000 BTUS, avaliados em R$ 350,00 (trezentos

e cinquenta reais);

6) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca GREE, em regular

estado, de 7.000 BTUS, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e

cinquenta reais).

Valor total: R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais).

Data da avaliação: 16/08/2018.

2) PROCESSO: ATSum 0001458-74.2015.5.19.0001

AUTOR: MARCO ANTONIO DE MELO

RÉU: MSM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA -

ME

I – 01 (um) aparelho de ar condicionado split Carrier, com

compressor, 60.000 BTUS, cor branca, em regular estado de

conservação, desmontado, avaliado em R$ 4.000,00.

Valor total: R$4.000,00 (quatro mil reais). Data da avaliação:

26/07/2019.

3) PROCESSO: ATOrd 0077000-60.1999.5.19.0001

AUTOR: BENEDITO FELISBERTO DOS SANTOS E OUTROS

RÉU: ESPÓLIO DE LOURIVAL DE MELLO MOTTA (SÍTIO BOM

RETIRO)

Descrição da matrícula - Imóvel denominado Bom Retiro; Uma

parte desmembrada da Fazenda Leolândia, situada no Município de

Marechal Deodoro, constituindo-se em imóvel distinto, sob a

denominação “Bom Retiro”, com 1900-2000 (mil e novecentos e

dois mil) metros de largura na frente para o Oceano Atlântico;

limitando-se ao Norte, com o restante da Fazenda Leolândia,

pertencente aos outorgantes vendedores de acordo com a linha

divisória rumo leste-oeste, partindo da Praia do Canto da extrema

Sul, da área pertencente ao Domínio da União, denominado

Lamaredo, ocupada pelos vendedores, até o Rio Niquim; pelo lado

Sul, com a propriedade pertencente ao Dr. Flávio Correia da Rocha,

cuja linha divisória será oportunamente definido; pelos fundos com o

Rio Niquim; ÁREA TOTAL: 28,5734 Ha, sendo a parte própria tem

uma área de 28,,2022 ha e a área marinha é de 0,3712 ha.

Matrícula - 14.343, junto ao Cartório de Registro de Imóveis e

Hipotecas de Marechal Deodoro.

Avaliação - Após pesquisa comparativa de preços junto ao

mercado imobiliário de Alagoas, consultando inclusive especialistas

no assunto, levando em consideração a localização do bem, o

somatório do valor médio do metro quadrado naquela região

(R$75,00 reais), a extensão do imóvel e o crescente investimento

imobiliário na região, o bem foi avaliado em R$18.500.000,00

(dezoito milhões e quinhentos mil reais). Data da avaliação:

12/08/2021.

Débito na SPU: R$ 7.450,30 (sete mil quatrocentos e cinquenta

reais e trinta centavos) – exercício 2020.

Débito de IPTU: parte do imóvel penhorado foi objeto de

desapropriação pelo DER-AL, e que o município de Marechal

Deodoro em consulta ali realizada, não encontrou registro de parte

do Sítio Bom Retiro.

4) PROCESSO: ACPCiv 0000817-23.2014.5.19.0001

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 19ª REGIÃO

RÉU: TRANSALAGOAS TRANSPORTES LTDA

1) 01 (uma) carreta com semi reboque tipo bitrem tanque, composta

de cavalo mecânico da marca Scânia, modelo R124 LAGX2NA

400, fabricação 2004, ano 2004, cor azul, diesel, 3 eixos, placa

MVE7547, Renavam 00833739093, chassi 9BSR6X2A043555774,

semi reboque da marca Kronorte, ano fabricação 2003, modelo

2003, cor branca, 2 eixos, ambos os tanques de aço carbono e com

capacidade de 24.000 litros, tendo o BT1 placa MVA3797, renavam

00809052237 e chassi 9A9BT12723JAV8038 e o BT2, placa

MVA2867, renavam 00809065444 e chassi 9A9BT22723JAV8039,
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em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

Débito no DETRAN: R$ 241,90 (placa MVE7547), R$236,12 (placa

MVA3797) e R$ 236,12 (placa MVA2867)

Débito IPVA (placa MVE7547): R$ 1.371,79 (exercício 2021) e R$

1.155,73,55 (exercício 2020). Consulta em 26/08/2021.

Débito IPVA (placa MVA3797): Dados não encontrados para

renavam 00809052237) e placa (MVA3797).

Débito IPVA (placa MVA2867): Dados não encontrados para

renavam (00809065444) e placa (MVA2867).

2) 01 (uma) carreta com semi reboque tipo bitem tanque, composta

de cavalo mecânico da marca Iveco, Stralis 40740542t2, fabricação

2008, modelo 2009, branca, diesel, 3 eixos, placa NLV2751,

renavam 00119163586 e chassi 8AT5255409X065832, em bom

estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Débito no DETRAN (licenciamento): R$ 118,06.

Débito de IPVA: R$ 586,09 (exercício 2020) + R$117,22 (multa) =

R$ 703,31. R$ 1.229,41 (exercício 2021). Valor Total: 2.050,78.

Valor total: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Data da

avaliação: 17/08/2021.

5) PROCESSO: ATSum 0000114-87.2017.5.19.0001

AUTOR: ANATELZA ROSENDO DA SILVA

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

1) 15 (quinze) portas de madeira para uso interior - Pem – porta de

entrada med 70 x 2,10 x 40 mm, avaliadas em R$ 500,00

(quinhentos reais) cada, totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e

quinhentos reais).

Valor total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da

avaliação: 26/06/2019.

6) PROCESSO: CartPrecCiv 0000022-75.2018.5.19.0001

AUTOR: CLAUDIA LEITE BRUNE

RÉU: ASSOCIACAO EDUCACIONAL UNYAHNA S/C

I - Um Veículo, tipo ônibus, Marca Scania K112 33, Marcopolo, ano

1987, p laca HZI2043, RENAVAM 211559652 , chass i

9B5KC4X2BH3456122, cor de fantasia em branco com faixa azul,

com nome ALVESTUR TURISMO, não podendo no ato da

reavaliação constatar o funcionamento do motor do veículo em

virtude da bateria estar totalmente descarregada. O bem foi

avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Data da avaliação:

19/03/2018.

Observação: Não há débitos junto ao DETRAN (licenciamento,

seguro obrigatório e IPVA) - Consulta em 30/08/2021.

7) PROCESSO: ATSum 0000385-30.2016.5.19.0002

AUTOR: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca gree, 7.000 BTUS,

em regular estado, faltando palhetas e botões, com alguns pontos

de ferrugem, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca LG, 7.000 BTUS, em

regular estado, faltando botões, com alguns pontos de ferrugem,

avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais);

3) 03 (três) aparelhos de ar condicionado, marca Consul, 7.000

BTUS, em regular estado, faltando algumas palhetas e botões, com

alguns pontos de ferrugem, avaliado cada R$ 300,00 (trezentos

reais), totalizando R$ 900,00 (novecentos reais);

4) 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, LG, em bom estado,

avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais);

5) 06 (seis) televisores tubulares, 14 polegadas, marca CCE, em

regular estado, avaliado cada em R$200,00 (duzentos reais),

totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

6) 02 (dois) frigobares, marca Consul, cor branca, todos em regular

estado, mas com pontos de ferrugem, avaliado cada em R$350,00

(trezentos e cinquenta reais), totalizando R$700,00 (setecentos

reais);

7) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Springer, 7.000

BTUS, em regular estado, avaliado em R$300,00 (trezentos reais).

Valor total: R$3.900,00 (três mil e novecentos reais). Data da

avaliação: 16/03/2020.

8) PROCESSO: ATSum 0000550-72.2019.5.19.0002

AUTOR: MICKAEL SARAIVA DA SILVA

RÉU: NORTH ENGENHARIA LTDA - EPP

I- 01 (um) ar condicionado split, marca Hitachi, de 30.000 BTUs, em

bom estado, avaliado em R$2.500,00;

II- 01 (um) ar condicionado split, marca Electrolux, de 12.000 BTUs,

em bom estado, avaliado em R$900,00;

III- 01 (um) ar condicionado split, marca Komeco, de 9.000 BTUs,

em bom estado, avaliado em R$750,00;

IV- 01 (um) ar condicionado split, marca Hitachi, de 12.000 BTUs,

em bom estado, avaliado em R$900,00.

Valor total: R$5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais). Data da

avaliação: 16/01/2020.

9) PROCESSO: CartPrecCiv 0000505-39.2017.5.19.0002

AUTOR: ALEXSANDRO OLIVEIRA SANTOS

RÉU: GAS DA TERRA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -

ME

I - 01 (um) grupo gerador de energia, portátil, à diesel, CSM GMD
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7000 ES 9HP, voltagem 127/200, monofásico, capacidade 16l, peso

170kg, em pleno funcionamento, avaliado em R$ 5.500,00 (cinco mil

e quinhentos reais);

Valor total: R$ 5.500,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais).

Data da avaliação: 17/05/2017.

10) PROCESSO: ATSum 0000973-63.2018.5.19.0003

AUTOR: BARBARA CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS

RÉU: EDMILSON JOSE DE BARROS JUNIOR - ME E OUTROS

I - 06 (seis) cadeiras de cabelereiro, marca Dompel, reclináveis,

hidráulicas, revestidas em courino preto, estrutura em aço, com

apoio para braços e pernas, modelo Lúmia, em bom estado de uso

e conservação, avaliadas em R$9.600,00 (nove mil e seiscentos

reais). Data da avaliação: 30/04/2019.

11) PROCESSO: ATOrd 0000952-87.2018.5.19.0003

AUTOR: KLEVERSON PEREIRA DA SILVA

RÉU: J C M DOS SANTOS - ME E OUTROS

I - 1 (uma) balança digital, marca Filizola CS-15, funcionando, sem

defeito aparente, bem avaliado em R$ 140,00;

II - 3 (três) armários para crescimento do pão, serve de 18 a

20assadeiras, com rodízios, sem marca aparente, diversos pontos

de ferrugem, unidade avaliada em R$ 300,00(trezentos reais),

totalizando R$ 900,00 (novecentos reais);

III - 1 (uma) estante de parede expositora, em madeira, com 4

prateleiras, medindo, aproximadamente, 2,00m x 0,5m x1,60m,

precisando ser lixada envernizada, bem avaliado em R$ 900,00

(novecentos reais);

IV - 1(uma) ilha expositora, em madeira, com 4 lados e 4 prateleiras,

medindo, aproximadamente, 1,20m x 0,70m x1,70m, precisando ser

lixa de envernizada, bem avaliado em R$500,00 (quinhentos reais).

Observação: os bens penhorados estão funcionando e apresentam

regular estado geral de conservação, sem defeitos aparentes,

encontrando-se em uso no interior do estabelecimento da

executada.

Valor total: R$2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais).

Data da avaliação: 17/08/2021.

12) PROCESSO: ATSum 0000366-50.2018.5.19.0003

AUTOR: CRISTIANO JOSE VIEIRA BEZERRA

RÉU: AGUA NA BOCA PIZZARIA E SANDUBARIA LTDA – ME

I - 02 (dois) ventiladores de parede, marca Ventisol, em bom estado,

avaliados em R$ 200,00

II - 02 (duas) mesas grandes, com dois bancos grandes cada, de

madeira, em bom estado, avaliadas em R$ 1.600,00;

III - 14 (catorze) conjuntos de mesa de madeira, com tampo de

vidro, cada mesa com 4 cadeiras, em bom estado, avaliados em R$

7.000,00;

IV - 01 (um) freezer vertical, marca Fricon, em bom estado, avaliado

em R$ 3.000,00;

V - 01 (um) móvel com uma gaveta e com duas divisórias, em

fórmica, em bom estado, avaliado em R$ 120,00;

VI – 01 (um) móvel com uma gaveta e com duas divisórias, em

fórmica, em bom estado, avaliado em R$ 120,00.

Valor total: R$ 12.040,00 (doze mil e quarenta reais). Data da

avaliação: 06/02/2020.

13) PROCESSO: ATOrd 0000134-04.2019.5.19.0003

AUTOR: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRISTO

RÉU: RADIO CULTURA DE ARAPIRACA LTDA - ME E OUTROS

I – 01 (um) equipamento com função de link de transmissão (marca

Teclar), processador (marca Orban Optimod FM) e RDS, em bom

estado, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Data da

avaliação: 15/01/2020.

14) PROCESSO: ATSum 0000462-36.2016.5.19.0003

AUTOR: GENILSON SILVA DOS SANTOS

RÉU: D'PAP HOTEL LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Gree, 7.000 BTUS,

em regular estado, faltando palhetas e botões, avaliado em R$

400,00;

2) 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, marca LG, 7.000 BTUS,

em regular estado, faltando botões, sendo cada R$ 400,00,

totalizando R$ 800,00;

3) 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Consul, 7.000

BTUS, em regular estado, faltando palhetas e botões, avaliado em

R$ 400,00;

4) 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em regular

estado, avaliado em R$ 200,00.

Valor total: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 14/11/2019.

15) PROCESSO: ATSum 0001400-65.2015.5.19.0003

AUTOR: VALDIRENE PAZ DE LIMA SANTOS

RÉU: DOMINGOS COMERCIAL LTDA - ME E OUTROS

I - 01 (uma) cabeceira de cama Ortobom Brown, medindo 1,88 x

0,69 x0,23, nova, avaliada em R$ 1.300,00.

Valor total: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Data da

avaliação: 07/02/020.

16) PROCESSO: ATOrd 0010205-75.2013.5.19.0003

AUTOR: CARLOS SIDNEY ACIOLI DE MOURA
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RÉU: NUNO MIGUEL PITEIRAS DE CARVALHO - ME E OUTROS

I – 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Midea, com

capacidade de refrigeração de 60.000 BTUS, em bom estado de

conservação e funcionamento, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e

quinhentos reais).

17) PROCESSO: ATOrd 0000714-34.2019.5.19.0003

AUTOR: CELSO DOS SANTOS SILVA

RÉU: FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR -

EIRELI – ME

I - 01 (um) caldeirão industrial a gás, para cozimento de arroz,

feijão, carne, em bom estado de uso e conservação, medindo

aproximadamente 500 (quinhentos) litros de capacidade, avaliado

em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Data da avaliação: 04/03/2020.

18) PROCESSO: ATSum 0000920-53.2016.5.19.0003

AUTOR: DEYVISON RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS

RÉU: FABIO ALVES DA SILVA 05131415454 E OUTROS

1) 01 (um) monitor deslizante para portão industrial Grene psi

(novo), avaliado em R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta

reais);

2) 02 (dois) motores deslizantes para portão Peccinin ¼ (novo),

avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);

3) 03 (três) maçaricos portáteis, VIX (novo), avaliados em R$

1.050,00 (um mil e cinquenta reais);

4) 03 (três) garrafas de gás 407c (novo), avaliadas em R$ 2.550,00

(dois mil, quinhentos e cinquenta reais);

5) 01 (um) gelágua Esmaltec, em bom estado de uso e

conservação, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais);

6) 01 (uma) mesa de escritório tipo L, em bom estado de uso e

conservação, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais).

7) 02 (duas) cadeiras para escritório, em bom estado de uso e

conservação, avaliadas em R$ 700,00 (setecentos reais);

8) 01 (um) computador, em bom estado de uso e conservação,

avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Valor total: R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta

reais). Data da avaliação: 04/12/2019.

19) PROCESSO: ATOrd 0000208-63.2016.5.19.0003

AUTOR: JOCIARA DE ARAUJO FALCAO

RÉU: A. M. E. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

E OUTROS (3)

I - 01 (um) quarto infantil do tipo planejado, perfazendo uma área

total de 10,8m2. O quarto, que está desmontado, encontra-se

entulhado num cômodo da também empresa de móveis planejados

Casa Brasileira, situada na Avenida Dr. Júlio Marques Luz (antiga

Avenida Jatiúca), nº 1.433-A, Jatiúca, Maceió-AL. Avaliado em R$

4.266,66 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e

sessenta e seis centavos). Data da reavaliação: 11/02/2020.

20) PROCESSO: ATSum 0000510-24.2018.5.19.0003

AUTOR: ERINALDO SANTOS DA SILVA

RÉU: PLASTICFER COM. LTDA – ME

I - 01 (uma) dobradeira mecânica, marca newton, modelo PMD

30/40 x 2550mm, nº 2006, ano de fabricação 2001, capacidade

20/40 T, em bom estado de conservação e funcionamento, não

apresentando defeito parente, reavaliada por R$ 35.000,00 (trinta e

cinco mil reais). Data da avaliação: 09/01/2020.

21) PROCESSO: ATOrd 0000422-49.2019.5.19.0003

AUTOR: SANDRA MARIA FELIX DA COSTA

RÉU: PANTANAL COMERCIO HOTELEIRO LTDA

I - 24 (vinte e quatro) TV’s LCD, tamanho aproximado de 32’, de

marcas diversas (LG, Panasonic, Samsung, STi, Philips),

funcionando, sem defeito aparente, acompanha controle, unidade

avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando R$

16.800,00;

II - 12 (doze) frigobares, com e sem porta de vidro, alguns da marca

Consul outros sem marca aparente, cor variando de branco a bege

pelo tempo de uso, com capacidade aproximada entre 40 a 80 litros,

funcionando, com alguns pequenos pontos de ferrugem, unidade

avaliada em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), totalizando R$

6.360,00;

III - 14 (quatorze) ventiladores de teto, sem marca aparente, com

lustre, três pás, funcionando, unidade avaliada em R$ 100,00 (cem

reais), totalizando R$ 1.400,00;

IV - 1 (um) refrigerador Brastemp Ative, branco, duas portas, painel

eletrônico, com capacidade aproximada de 400 litros, funcionando,

sem defeito aparente, unidade avaliada em R$ 1.100,00 (mil e cem

reais);

V - 1 (um) freezer vertical, Consul, branco, com capacidade

aproximada de 120 litros, funcionando, sem defeito aparente,

faltando a gaveta da base, com alguns pontos de ferrugem, avaliado

em R$ 700,00 (setecentos reais);

Os bens penhorados totalizam R$ 26.360,00 (vinte e seis mil,

trezentos e sessenta reais). Data da avaliação: fevereiro/2020.

22) PROCESSO: ATOrd 0001396-91.2016.5.19.0003

AUTOR: EDIRLAN ROSENDO GALVAO

RÉU: EMBRATER EMPRESA BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO

LTDA E OUTROS (2)

1 - 01 (uma) geladeira Esmaltec, ER36D, em bom estado de
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conservação, avaliada em R$600,00;

2- 01 (um) condicionador de ar, marca Komeco, split, branco, 9.000

BTUs, avaliado em R$600,00;

3- 04 (quatro) cadeiras de escritório, estofadas em tecido azul, pés

de metal, marca Haroldo, seminovas, avaliadas em R$520,00;

4- 01 (uma) cadeira modelo executivo coberta com tecido sintético

preto, com rodas giratórias, avaliada em R$300,00;

5- 01 (uma) mesa multi trabalho para 4 pessoas, de madeira, com

quatro cubículos, avaliada em R$600,00;

6- 05 (cinco) cadeiras para escritório, marca Portflex, tecido azul,

avaliadas em R$750,00;

7- 02 (duas) mesas para escritório, em madeira, cor azul, Haroldo

móveis, retangulares avaliadas em R$400,00;

8- 01 (um) micro-ondas home leader TR-102965, avaliado em

R$200,00;

9- 01 (um) gelágua, marca Eletrolux, série 30101821, avaliado em

R$250,00;

10- 01 (um) condicionador de ar, York, mod. YDEA09F5 - ADA,

9.000 BTUs, avaliado em R$800,00;

11- 01 (um) condicionador de ar, marca Plasma, preto, instalado na

Recepção, avaliado em R$700,00;

12- 01 (uma) mesa de reunião azul, redonda, Haroldo móveis,

avaliada em R$300,00;

14- 01 (uma) cadeira executiva/presidente, preta, avaliada em R$

250,00;

15- 01 (uma) impressora multifuncional HP, seminova, avaliada em

R$700,00;

16- 01 (um) sofá de dois lugares, cor preta, avaliado em R$ 900,00;

17- 03 (três) arquivos de aço com três gavetas cada, avaliados em

R$150,00;

18- arrematado no leilão realizado em maio/2021;

19- arrematado em leilão realizado em maio/2021;

20- 01 (uma) mesa preta em forma de L de madeira, com estrutura

metálica, três partes, avaliada em R$500,00.

Valor total: R$ 8.520,00 (oito mil, quinhentos e vinte reais). Data

da avaliação: 12/02/2020.

23) PROCESSO: ATOrd 0054900-08.1999.5.19.0003

AUTOR: CELI DE LIMA SANTOS

RÉU: SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

01 - 01 ar condicionado Samsung de 12.000 BTUs, em bom estado,

avaliado em R$500,00;

02 - 02 sofás de 2 e 3 lugares, em razoável estado, na cor preta,

avaliados em R$500,00;

03 - 01 mesa de escritório com base de ferro, na cor verde, avaliada

em R$350,00;

04 - 07 cadeiras de escritório, em metal e plástico, na cor azul,

avaliadas em R$700,00;

05- 01 cadeira de escritório, acolchoada, na cor azul, avaliada em

R$200,00;

06- 01 mesa de computador, em fórmica, em razoável estado,

avaliada em R$100,00;

07- 01 frigobar Electrolux, em bom estado, avaliado em R$300,00;

08 - 01 micro-ondas Electrolux, em bom estado, avaliado em

R$200,00;

09 - 01 fogão Esmaltec de 4 bocas, em bom estado, avaliado em

R$200,00;

11- 01 longarina com seis lugares, acolchoada, em bom estado,

avaliada em R$300,00;

Valor total: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Data da

avaliação: 17/02/2020.

24) PROCESSO: ATOrd 0164400-30.2004.5.19.0004

AUTOR: AGNALDO ALBINO TEIXEIRA DA SILVA

RÉU: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES MILITARES

ESTADUAIS DE ALAGOAS

I – 01 (um) televisor de 20 polegadas, LED, Marca Buster,

reavaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). Data da avaliação:

24/07/2017.

25) PROCESSO: ATOrd 0001694-22.2012.5.19.0004

AUTOR: BENEDITO PRUDENCIO DA SILVA

RÉU: G. F. DA SILVA NETO - ME E OUTROS

I – 3.308 (três mil trezentos e oito) manilhas de concreto armado,

que compõem canalizações para escoamento de águas e esgotos,

sem ferro, medindo cada uma 0,60m de diâmetro e 1,00m de

comprimento, novas, valor unitário R$ 60,000 (sessenta reais). Peça

fabricada e pronta, com entrega prevista no prazo de 45 dias pela

executada, a contar da ciência da ordem judicia de entrega.

Valor total: R$ 198.480,00 (cento e noventa e oito mil e

quatrocentos e oitenta reais). Data da avaliação: 05/02/2020.

26) PROCESSO: ATSum 0001039-40.2018.5.19.0004

AUTOR: ANDREA DO NASCIMENTO BISPO

RÉU: L T EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME

I – 01 (uma) lavadora de roupas Maltec, na cor branca,

modelo/capacidade – SR – 30, série 5503, peso 650 kg, ano de

fabricação 04/15, funcionando, avaliada por R$ 16.000,00;

II – 01 (uma) centrífuga de roupas, fabricação MAS, modelo EFX-

015, série nº 23643, peso 200 kg, voltagem 380 volts, capacidade

15 kg, na cor metálica/inox, funcionando, avaliada por R$

10.000,00.
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Valor total: 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Data da avaliação:

20/11/2019.

27) PROCESSO: ATOrd 0000181-45.2014.5.19.0005

AUTOR: LUIS HENRIQUE REGO BARROS DA SILVA

RÉU: MACEIO ELETRICIDADE LTDA E OUTROS

I – Prédio comercial sob nº 205, situado na Avenida Cid Scala, no

bairro do Poço, medindo o terreno 5m de frente e de fundos, por

17,20m de extensão pelo lado direito e 17,80m de extensão pelo

lado esquerdo, limitando-se pela frente com a Av. Cid Scala, do lado

direito com a casa nº 201, pertencente a Eduardo Monteiro, do lado

esquerdo com a casa nº 209, pertencente a Antonio Henrique dos

Santos e pelos fundos coma casa nº 1082 da Praça Senhor do

Bonfim, pertencente a Maria da Conceição Nabuco de Melo.

Matrícula nº 42388, registrado no Cartório do 1º Registro Geral de

Imóveis de Maceió, Alagoas.

Avaliação: Após pesquisa comparativa de preços no mercado

imobiliário de Maceió, o imóvel foi avaliado em R$ 400.000,00

(quatrocentos mil reais). Data da avaliação: 29/05/2019.

Observação: consta nos autos certidão negativa de tributos

imobiliários fornecida pela Prefeitura Municipal de Maceió, datada

de 04/08/2021, válida até 02/11/2021.

28) PROCESSO: ATSum 0000067-67.2018.5.19.0005

AUTOR: ARTHUR HENRIQUE LUCENA TENORIO

RÉU: SERVLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - EPP E OUTROS

1) 10 (dez) cadeiras para escritório com assento e encosto em

estofado de cor preta, com braços e pés em ferro, em bom estado

de conservação, avaliadas em R$ 4.000,00;

2) 03 (três) cadeiras, tipo presidente, para escritório, encosto e

assento em estofado de cor preta, com braços e pés em ferro

revestido em estofado, em bom estado de conservação, avaliados

em R$ 2.700,00.

3) 03 (três) birôs em madeira, em “L”, tipo ilha, com gavetas, em

bom estado de conservação, avaliados em R$ 1.500,00;

4) 02 (dois) birôs em madeira e vidro, em bom estado de

conservação, avaliados em R$ 2.000,00;

5) 02 (dois) aparelhos de ar condicionado tipo Split, marca LG,

18.000 BTUS, em bom estado de conservação, avaliado em R$

2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Valor total: R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 19/09/2019.

29) PROCESSO: ATSum 0000726-76.2018.5.19.0005

AUTOR: GERSIA NEUZA SARMENTO DE OLIVEIRA

RÉU: KLEBER TENORIO POVOAS

I – 01 (um) refrigerador de água, marca Esmaltec, tipo gelágua, em

bom estado de conservação e funcionamento, reavaliado em R$

250,00 (duzentos e cinquenta reais);

II – 01 (um) refrigerador, marca Esmaltec, modelo ROC 30,

capacidade aproximada de 245L, cor cinza, em regular estado de

uso e funcionamento, reavaliado em R$ 700,00 (setecentos reais);

III- 01 (um) televisor tubular de 14 polegadas, marca LG, em regular

estado, tela plana, reavaliado em R$ 200,00 (duzentos reais).

Valor total: R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais). Data

da avaliação: 16/03/2020.

30) PROCESSO: ATSum 0001022-98.2018.5.19.0005

AUTOR: JOSINEIDE DO NASCIMENTO MORAES SILVA

RÉU: J V DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME

I- 01 (uma) mesa de granito em L, medindo 2,70m x 1,50m, em

perfeito estado de uso e conservação, avaliada em R$3.500,00;

II- 02 (duas) gôndolas de madeira com rodas, em perfeito estado de

uso e conservação, avaliada em R$2.300,00 cada uma, totalizando

4.600,00;

Valor total: R$8.100,00 (oito mil e cem reais). Data da avaliação:

18/09/2019.

31) PROCESSO: ATOrd 0001592-21.2017.5.19.0005

AUTOR: IBE BARBOSA SANTOS

RÉU: MISTER CAYMAN LTDA

01- Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000834), avaliada por R$8.500,00;

02- Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000850), avaliada por R$8.500,00;

03- Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000685), avaliada por R$8.500,00.

Valor total: R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Data da avaliação: 20/11/2019.

32) PROCESSO: PetCiv 0001188-04.2016.5.19.0005

AUTOR: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA

LTDA

RÉU: MARCOS LEITE DA SILVA E OUTROS

I – 15 (quinze) portas de madeira para uso interior. Portas medindo

70 x 2,10 x 40mm, portas de entrada semi-acabada, primer,

avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, totalizando R$

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Valor total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da
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avaliação: 06/02/2020.

33) PROCESSO: ATOrd 0000633-50.2017.5.19.0005

AUTOR: JOAQUIM DE OLIVEIRA PAES

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

I – 45 (quarenta e cinco) portas acústicas, classe 3, modelo

Japaratinga, medindo 80,0 x 2,100 x 45 mm (kit porta pronta) linha

Premium, valor unitário R$ 2.646,94 (dois mil, seiscentos e quarenta

e seis reais e noventa e quatro centavos), totalizando R$

119.112,30 (cento e dezenove mil, cento e doze reais e trinta

centavos).

Valor total: R$ 119.112,30 (cento e dezenove mil, cento e doze

reais e trinta centavos). Data da avaliação: 23/10/2019.

34) PROCESSO: ATSum 0000934-31.2016.5.19.0005

AUTOR: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA MELO

RÉU: M L TEIXEIRA FONSECA - ME

I - 01 (um) freezer horizontal, duas portas, branco, marca Metalfrio,

546 litros, modelo DA550, medindo aproximadamente 94,4cm de

altura, 166,5cm de largura e 69cm de profundidade, com sinais de

ferrugem e um dos puxadores quebrado, sem funcionamento, por

estar com o motor queimado, inclui o motor e o radiador, avaliado

por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Data da avaliação:

24/01/2020.

35) PROCESSO: CartPrecCiv 0000932-90.2018.5.19.0005

AUTOR: ALDEMIR ALVES DE SOUZA JUNIOR

RÉU: EISA - ENGENHARIA LTDA - EPP

I – 02 (dois) aparelhos de ar condicionado marca Admiral,

capacidade 12.000 BTUS cada, valor unitário R$ 700,00

(setecentos reais), totalizando R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos

reais).

Valor total: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

36) PROCESSO: ATOrd 0000567-07.2016.5.19.0005

AUTOR: LISIANE DE ARAUJO SANTOS

RÉU: M S BASTOS & CIA LTDA - ME

I – 01 (um) refrigerador marca Eletrolux, modelo R29 Super, em

bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 1.000,00 (um

mil reais);

II – arrematado em leilão realizado em maio/2021;

III – 01 (um) televisor tubular, marca Philips, 20 polegadas, em bom

estado de uso e conservação, avaliado em R$ 200 (duzentos reais).

Valor total: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Data da

avaliação: 29/07/2019.

37) PROCESSO: ATSum 0001111-26.2015.5.19.0006

AUTOR: RENISE HONORIO DOS SANTOS

RÉU: STUDIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

I – 01 (uma) máquina de impressão Wit Color Printer Ultra 9200

1601, utilizada para impressão de banners e plotagens, de

fabricação chinesa, apresentando falha na impressão por

necessidade de troca de alguns componentes, inclusive no dreak,

mas em plena funcionalidade, avaliada em R$ 16.000,00

(dezesseis mil reais). Data da avaliação: 23/03/2017.

38) PROCESSO: ATOrd 0000159-23.2010.5.19.0006

AUTOR: SINDICATO DOS T NA I DA E DO PETROLEO NOS E

DE AL E SE

RÉU: LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE

ALAGOAS AS

I – 01 (um) terreno situado na Avenida principal, no Tabuleiro dos

Martins, nesta cidade, desmembrado de outro de maiores

proporções, da Área Industrial Governador Luis Cavalcante,

medindo 162,16ms de largura na frente, 162,16ms de largura nos

fundos, por 185,00ms de extensão pelo lado direito e 185,00ms de

extensão pelo lado esquerdo, limitando-se pela frente com a

Avenida Principal, lado direito com área verde de propriedade da

CODEAL, lado esquerdo com a área de propriedade da Moveterras

S/A, e pelos fundos com a CODEAL e CIMEG, registrado no 1º

Cartório de Registro de Imóveis de Maceió, Alagoas, sob matrícula

nº 62.349, em 22 de setembro de 1989, aval iado em

R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). Data da avaliação:

04/08/2021.

Débito de IPTU: R$ 771.213,77 (setecentos e setenta e um mil,

duzentos e treze reais e setenta e sete centavos).

39) PROCESSO: ATSum 0001248-71.2016.5.19.0006

AUTOR: ALDO JOSE DOS SANTOS ALVES

RÉU: QUALITMAX INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES

LTDA - ME E OUTROS

1) 01 (uma) betoneira de 600 litros marca CSM, em bom estado de

uso e conservação, avaliada em R$ 12.000,00;

2) 01 (um) misturador para massa corrida (capacidade 1.500 kg),

sem motor, sem marca aparente, atualmente não está em uso,

avaliado em R$ 10.000,00.

Valor total: R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais). Data da avaliação:

19/09/2019.

40) PROCESSO: ATSum 0000684-24.2018.5.19.0006

AUTOR: JOSE MILTON DA SILVA

RÉU: D. S. DA SILVA PREMOLDADOS - EPP E OUTROS
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I- 815 (oitocentas e quinze) unidades de manilhas de concreto

armado, que compõem canalizações para escoamento de águas e

esgotos, sem ferro, medindo cada uma 0,60m de diâmetro por

1,00m de comprimento. Valor unitário R$60,00.

Valor total: R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos

reais). Data da avaliação: 25/04/2019.

41) PROCESSO: ATOrd 0001816-58.2014.5.19.0006

AUTOR: SANDRA MARIA DO NASCIMENTO

RÉU: J. JOVINO DOS SANTOS - ME E OUTROS

I – 02 (dois) colchões de casal D-28, com duas bases (cama box),

marca Herval, medindo 1,38 x 1,88 x 0,28, novos, avaliados em R$

2.200,00.

Valor total: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Data da

avaliação: 10/05/2019.

42) PROCESSO: ATOrd 0000955-67.2017.5.19.0006

AUTOR: MARIA VERONICA FERREIRA PASCOAL

RÉU: LAVANDERIA ALAGOANA LTDA - ME

I - 01 (um) aparelho de ar condicionado Springer Midea, 12.000

BTUs, split, branco, em bom estado de conservação, avaliado em

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Data da avaliação:

14/02/2020.

43) PROCESSO: CartPrecCiv 0000298-91.2018.5.19.0006

DEPRECANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS DE FARIAS

DEPRECADO: RICARDO JORGE MAIA SOARES DE AZEVEDO

I - Cotas do executado Ricardo Jorge Maia Soares de Azevedo,

CPF 031.813.854-92, junto à empresa Soares & Lira Ltda. Código

da Junta Comercial de Alagoas 105613, data de entrada na

sociedade 02/10/1998 como sócio, valor das cotas R$ 4.000,00

(quatro mil reais). Data da avaliação: 15/08/2018.

44) PROCESSO: ATSum 0000782-09.2018.5.19.0006

AUTOR: MARICELIA DOS SANTOS

RÉU: GALETERIA FRANCES EIRELI - ME

01) 01 (um) freezer horizontal, 2 portas marca Electrolux, cor

branca, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$

1.500,00;

02) 01 (um) freezer horizontal, 2 portas, sem marca visível, em

regular estado de uso e conservação, avaliado em R$ 1.000,00;

03) 01 (um) freezer horizontal, 1 porta, sem marca visível, em bom

estado de uso e conservação, avaliado em R$ 700,00;

4) 01 (um) fogão industrial 4 bocas, em bom estado de uso e

conservação, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais);

5) 01 (um) fogão industrial 4 bocas em linha reta, em bom estado de

uso e conservação, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais);

6) 10 (dez) mesas com 4 cadeiras cada, em plástico, na cor branca,

em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 1.000,00

(um mil reais).

Valor total: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

45) PROCESSO: ATOrd 0000660-30.2017.5.19.0006

AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA SANTOS

RÉU: PESSOA E MELO LTDA E OUTROS

1) 01 (uma) máquina de serra perfiladeira BIANCHINI DOUBLE

CUT 130 mm MC, em regular estado de conservação e uso,

avaliada em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

2) Bem arrematado no leilão realizado em maio/2021;

3) 01 (um) grampeador pneumático para moldura, sem marca

aparente, em bom estado de conservação e uso, avaliado em R$

2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

4) Bem arrematado no leilão realizado em maio/2021.

5) 06 (seis) mesas de montagem de tamanhos variados, em

precário estado, avaliada em R$ 100,00 (cem reais) cada,

totalizando R$ 600,00 (seiscentos) reais;

6) 200 (duzentas) varetas de molduras, no tamanho de 2,7 metros,

modelos variados, avaliadas em R$ 5.400,00 (cinco mil e

quatrocentos reais);

Valor total: 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais). Data da

avaliação: 12/11/2020.

46) PROCESSO: ATOrd 0000550-04.2012.5.19.0007

AUTOR: JOSIVALDO MARTINS DO NASCIMENTO

RÉU: ALMEIDA E ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

EPP

I - 20 (vinte) conjuntos de área com quatro cadeiras e um centro

cada, confeccionado em madeira maciça, assento e tampo e

encosto laqueados, e braços em madeira natural, novos, avaliados

a unidade por R$ 1.500,00, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil

reais).

47) PROCESSO: CartPrecCiv 0000299-39.2019.5.19.0007

AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

RÉU: CELIA MARIA LAURINDO PEREIRA SANTOS

I- 02 (dois) martelos elétricos TEX 5P, números de série

MHN104644 e MHN104647, em bom estado, avaliados em

R$6.562,50;

II- 04 (quatro) estabilizadores para computador, marca microsol, BI

1.0 SOL 64 738 APC, em bom estado, avaliados em R$600,00.

Valor total: R$7.162,50 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e

cinquenta centavos). Data da avaliação: 24/07/2019.
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48) PROCESSO: ATOrd 0001398-83.2015.5.19.0007

AUTOR: CARLOS DANTAS PITUBA

RÉU: ROSSERVICE MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME

I – 12.122 kg (doze mil cento e vinte e dois quilos) de cantoneiras

de aço carbono, modelos diversos (“g”, “u”, “l”), a critério do

arrematante, peça fabricada e pronta, com entrega prevista no

prazo de 45 dias pela executada, a contar da ciência da ordem

judicial de entrega. O valor do quilo da cantoneira de aço foi

avaliado em R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos), do que

resultou o total penhorado de R$ 80.005,20 (oitenta mil e cinco

reais e vinte centavos). Data da avaliação: 19/11/2018.

49) PROCESSO: ATOrd 0000636-96.2017.5.19.0007

AUTOR: GILSON DE JESUS ROSA

RÉU: T BARROS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -

ME E OUTROS

1) 03 (três) aparelhos de ar condicionado split, marca LG,

capacidade 12.000 BTUS cada um, valor unitário R$ 800,00

(oitocentos reais), totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos

reais);

2) Arrematado em leilão realizado em maio/2021.

3) 10 (dez) cadeiras para escritório com braço, revestidas em tecido

chenille, cada uma avaliada em R$ 100,00 (cem reais), totalizando

R$ 1.000,00;

4) 01 (uma) mesa em vidro, espessura 10mm, em L, vidro verde,

medindo 1,50 X 60, para escritório, avaliada em R$ 500,00;

5) 01 (um) impressora Samsung, multifuncional SCX 4626, cor

preta, em toner, copiadora, avaliada em R$ 500,00.

Valor total; R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Data

da avaliação: 18/07/2019.

50) PROCESSO: ExFis 0134800-47.2007.5.19.0007

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA - EPP

I – 3.002m² (três mil e dois) metros cúbicos de brita nº 1, retirados

na jazida, sendo cada metro cúbico avaliado em R$ 56,00,

totalizando R$ 168.112,00 (cento e sessenta e oito mil e cento e

doze reais). Data da avaliação: 29/03/2021.

51) PROCESSO: ATOrd 0000289-29.2018.5.19.0007

AUTOR: NAZARE DAS NEVES SALGUEIRO

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

I – 14 (quatrorze) portas acústicas classe 3, folha med 8,00 x 2,100

x 15mm (kit porta pronta, modelo Japaratinga, Multidoor, linha

Premium, valor unitário R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais),

totalizando R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais).

Data da avaliação: 21/01/2019.

52) PROCESSO: ExFis 0379000-29.2005.5.19.0007

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: JEFERSON LUIZ DE BARROS COSTA E OUTROS

I – 290 (duzentas e noventa) carteiras tipo universitárias, com

estrutura de ferro e madeira, em bom estado, avaliadas em R$

26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais) . Data da avaliação:

21/07/2012.

53) PROCESSO: ATOrd 0000669-62.2012.5.19.0007

AUTOR: FERNANDO DO AMOR LIMA

RÉU: JOSE INACIO DE CARVALHO FILHO - ME E OUTROS

1) 01 (um) ar condicionado Split, marca Platinium de 12.000 BTUS,

em bom estado, avaliado em R$ 1.200,00;

2) 01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor preta, com

rodas, em bom estado, avaliada em R$ 250,00;

3) 01 (uma) mesa de escritório em “L”, com tampo de vidro,

estrutura em ferro, 01 gaveta, em bom estado, avaliada em R$

400,00;

4) 01 (uma) cadeira com estrutura em ferro e plástico, na cor preta,

em bom estado, avaliada em R$ 150,00

5) 01 (uma) mesa de escritório em “L”, com tampo de vidro,

estrutura em ferro, em bom estado, avaliada em R$ 350,00;

6) 01 (uma) impressora multifuncional 7460DN, marca Brother MFC,

em bom estado, avaliada em R$ 1.000,00;

7) 02 (dois) armários, com 02 portas cada, na cor azul, em bom

estado, avaliados em R$ 500,00;

8) 01 (um) armário de metal para escritório, com 04 gavetas, marca

W3, em bom estado, avaliado em R$ 300,00;

9) 01 (uma) gaveta de plástico, pequena, com 03 compartimentos,

na cor preta, em bom estado, avaliada em R$ 30,00;

10) 01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor preta, com

rodas, avaliada em R$ 90,00;

11) 01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor cinza,

estrutura de metal, em bom estado, avaliada em R$ 90,00

12) 01 (um) sofá de 02 lugares, na cor preta, em razoável estado de

conservação, avaliado em R$ 200,00;

13) 01 (um) centro com estrutura de madeira e tampo de vidro, em

bom estado, avaliado em R$ 200,00;

14) 01 (um) gelágua, marca Britânia, em bom estado, avaliado em

R$ 280,00;

15) 11 (onze) evaporadores (núcleo evaporador) universais, em

ótimo estado, avaliados em R$ 8.400,00;

16) 12 (doze) caixas evaporadoras sem núcleo, em bom estado,
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avaliadas em R$ 7.200,00;

18) Arrematado em leilão realizado em maio/2021.

19) 02 (dois) compressores, marca OSO, em ótimo estado,

avaliados em R$ 1.600,00;

20) 03 (três) compressores, marca IOP08, em ótimo estado,

avaliados em R$ 2.400,00;

21) 01 (um) evaporador (núcleo evaporador) para Punto, novo,

avaliado em R$ 800,00;

22) 01 (um) evaporador para Cherokee, novo, avaliado em R$

800,00;

23) 01 (um) evaporador para Ômega, novo, avaliado em R$ 800,00;

24) 01 (um) evaporador universal, novo, avaliado em R$ 800,00;

25) 03 (três) evaporadores para Pálio Fire, em ótimo estado,

avaliados em R$ 1.800,00.

Valor total: R$ 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e

quarenta reais). Data da avaliação: 17/03/2016.

54) PROCESSO: ATOrd 0001683-73.2015.5.19.0008

AUTOR: ROSECLEIDE DE SOUZA CAVALCANTE

RÉU: MARIA LUIZA FALCAO ARAUJO E CIA LTDA. – ME

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado CARRIER, split 7.000

BTUS, bom estado, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado LG, split 12.000 BTUS, bom

estado, avaliado em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais);

3) 01 (um) aparelho de ar condicionado LG, Split, 24.000 BTUS,

bom estado, avaliado em R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais);

4) 01 (um) aparelho de ar condicionado CARRIER, Split 48.000

BTUS, bom estado, avaliado em R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos

reais);

5) 01 (um) lavatório para cabelos VAN DE VELDE ATENAS, preto,

bem estado, avaliado em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos

reais);

6) 02 (duas) cadeiras para cortar cabelos em alumínio cromado,

giratórias, com estofamento preto, bom estado, avaliadas em R$

4.000,00 (quatro mil reais).

Valor total: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Data da avaliação: 21/05/2018.

55) PROCESSO: ATOrd 0304600-41.2005.5.19.0008

AUTOR: JOSEFA SOARES LIBERATO

RÉU: SOCIEDADE SPORTIVA SETE DE SETEMBRO

01) Um terreno desmembrado de outro de maiores proporções, de

domínio desconhecido ou tido como próprio, parte do sítio Santo

Antônio, situado na Rua em projeto (hoje Rua Santo Antônio,

Tabuleiro dos Martins) nesta capital, que mede 70,00 metros de

largura, por 120,00 metros de comprimento, matrícula de nº 21.872,

1º Cartório de Registro Geral de Imóveis de Maceió, limitando-se de

um lado e pelos fundos com terreno da vendedora Sra. Leopoldina

Martins Sotero, do outro lado com um terreno pertencente a FAPE.

Descrição: entrada social, campinho de treinamento, lance de

arquibancadas, vestuários, uma área descoberta e um campo de

futebol oficial, todos em regular estado de uso, avaliado por R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Débito de IPTU: R$ 299.825.94 (duzentos e noventa e nove mil,

oitocentos e vinte cinco reais e noventa e quatro centavos).

56) PROCESSO: ATSum 0000847-95.2018.5.19.0008

AUTOR: EVERALDO CORREIA XAVIER JUNIOR

RÉU: PREMOART INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA LTDA -

ME

I- 01 (uma) betoneira Menegotti trifásica, elétrica, capacidade 600

litros, com concha, industrial, em bom estado de uso e conservação,

que serve para fabricação de concreto, avaliada em R$26.000,00

(vinte e seis mil reais). Data da avaliação: 29/07/2019.

57) PROCESSO: ATSum 0000418-65.2017.5.19.0008

AUTOR: ELIANE MENDONCA DA SILVA

RÉU: ROMILDA FERNANDES ZUZA 09612181420 E OUTROS

I - 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO IDEA ELX FLEX,

COR CINZA, ANO/MOD. 2010, PLACA NMF2434, RENAVAM

00212436392, CINCO PORTAS, 81 CV, PRECISANDO DE

ALGUNS REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, EM REGULAR

ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. VALOR DA

AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EM 24/08/2021.

RESTRIÇÃO DE VENDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO

BANCO BRADESCO SA.

TO T A L D E D É B I T O S : S E G U R O O B R I GA T Ó R I O E

LICENCIAMENTO ATÉ 03/08/2021 - R$ 713,59 (SETECENTOS E

TREZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS);

IPVA ATÉ 03/08/2021 - R$ 6.028,73 (SEIS MIL E VINTE E OITO

REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS);

SALDO DEVEDOR JUNTO AO BANCO BRADESCO ATÉ

18/05/2021 - R$ 8.308,87 (OITO MIL TREZENTOS E OITO REAIS

E OITENTA E SETE CENTAVOS).

58) PROCESSO: ATSum 0000085-79.2018.5.19.0008

AUTOR: WEMERSON HORACIO DOS SANTOS

RÉU: ALDAIR F DA SILVA - ME

1. Furadeira/fresadora de coluna com mesa coordenada; Powermaq

– GHM – 40AF (Auto Feed); Geared Head Drilling & Milling

Machine; capacidade de furação de 32 mm; rotação de 60 Hz;

voltagem trifásico; duas velocidades; botão de emergência; número
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de série: 707003; com cerca de sete anos de uso; sem defeito

aparente; funcionando. Bem em uso pelo estabelecimento. Avaliada

em R$6.000,00 (seis mil reais). Data da avaliação: 07/03/2019.

59) PROCESSO: ATSum 0000278-94.2018.5.19.0008

AUTOR: JOSENILTON DOS SANTOS

RÉU: PLASTICFER COM. LTDA - ME

I – 01 (uma) prensa viradeira dobradeira Newton POM-30/40 x

2550, capacidade 30/40 toneladas, número de série 2006, ano de

fabricação 2001, em bom estado de conservação e funcionamento,

avaliada por R$ 42.000,00.

Valor total: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Data da

avaliação: 02/12/2019.

60) PROCESSO: ExFis 0001119-94.2015.5.19.0008

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

RÉU: RADIO CULTURA DE ARAPIRACA LTDA - ME

1) 01 (um) console-mesa para transmissão de rádio, marca

BBTECH, com botões pretos e vermelhos, console cor cinza, usado

em funcionamento no prédio da Rádio Jovem Pan, avaliado em R$

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);

2) 01 (um) aparelho de ar condicionado Midea, 9000 BTUS, cor

branca, tipo Split, usado, com compressor, em bom estado de

conservação, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais);

3) 02 (duas) cadeiras tipo diretor, com rodas giratórias, cor preta,

com braços, em bom estado de conservação, custando, cada qual,

R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentos

reais);

4) 02 (duas) cadeiras cor preta, quadradas, com rodas giratórias,

com braços, usadas para convidados, no estúdio da rádio, em bom

estado de conservação, custando cada qual, R$ 200,00 (duzentos

reais), totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais);

Valor total: 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 11/06/2019.

61) PROCESSO: ATOrd 0000306-33.2016.5.19.0008

AUTOR: VALDELIRIO NEIVA DOS S JUNIOR

RÉU: M.T. RESTAURANTE – ME

I – 10 (dez) conjuntos de mesa com quatro cadeiras cada, em bom

estado de uso e conservação e todas as mesas e cadeiras em

madeira, avaliadas em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Data da

avaliação: 12/04/2019.

62) PROCESSO: ATOrd 0000664-37.2012.5.19.0008

AUTOR: TATIANE SOARES ALEXANDRINO DOS SANTOS

RÉU: LEA LUCIA DA ROCHA - ME

1 – 475 (quatrocentos e setenta e cinco) unidades de camisas com

manga, corte reto, 100% poliéster, na cor branca, tamanhos P, M e

G, novas e sem defeito, unidade avaliada em R$ 11,00 (onze reais).

Os bens penhorados totalizam R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e

vinte e cinco reais), considerando serem bens novos, sem defeito e

o preço médio de mercado baseado em pesquisa comparativa de

preços em anúncios da Internet.

Valor total: R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco

reais). Data da avaliação: 21/05/2019.

63) PROCESSO: ATOrd 0001050-04.2011.5.19.0008

AUTOR: JAELSON DEK DOS SANTOS

RÉU: E D K - SERVICOS LTDA - ME

I - Uma máquina de solda MIG 408, modelo TF 3 V, 44N, ESAB,

com voltagem em 220/380/440 Volts, cor amarela, funcionando em

regular estado de uso, avaliada por R$ 16.000,00 (dezesseis mil

reais). Data da avaliação: 24/01/2020.

64) PROCESSO: ATSum 0001309-83.2017.5.19.0009

AUTOR: CELIO DOS SANTOS DA SILVA

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME

I – 100m (cem metros) de nervura pré-moldadas (novas),

reavaliadas no valor de R$ 10,00 o metro.

Valor total da avaliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Data da

avaliação: 13/07/2021.

65) PROCESSO: ATSum 0001087-81.2018.5.19.0009

AUTOR: FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA

RÉU: PEDRA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI – EPP

I- 24m² de mármore branco rajado, com 2cm de espessura, material

em chapa, cada uma com aproximadamente 5m², com valor unitário

de R$240,00 o metro quadrado, totalizando R$ 5.760,00 (cinco mil

setecentos e sessenta reais). Data da avaliação: 02/07/2019.

66) PROCESSO: ATSum 0000275-73.2017.5.19.0009

AUTOR: LUCELIA DE SOUZA MELO

RÉU: TAVARES E CUNHA LTDA - ME

I- 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Electrolux,

9.000 BTUs, em regular estado, avaliado em R$1.000,00;

II- 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Comfee,

9.000 BTUs, em regular estado, avaliado em R$1.000,00;

III - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Electrolux, 10.000

BTUs, em regular estado, avaliado em R$450,00;

IV- 01 (um) aparelho de ar condicionado da marca Consul, 10.000

BTUs, em regular estado, avaliado em R$450,00.

Valor total: R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Data da
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avaliação: 24/10/2019.

67) PROCESSO: ATOrd 0001415-16.2015.5.19.0009

AUTOR: MARIA JOSE DA SILVA

RÉU: DIVA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME

I - 20 (vinte) peças, calças jeans, modelo 1340, novas, cores e

tamanhos variados, avaliada cada uma em R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais);

II - 50 (cinquenta) peças, camisas ML modelo 10130, novas,

diversas cores e tamanhos, avaliada cada uma em R$ 230,00

(duzentos e trinta reais), totalizando R$ 11.500,00 (onze mil e

quinhentos reais);

III - 25 (vinte e cinco) peças, calças jeans, modelo 1340, novas,

cores e tamanhos variados, avaliada cada uma em R$ 150,00

(cento e cinquenta reais), totalizando R$3.750,00 (três mil,

setecentos e cinquenta reais).

Valor total: R$ 18.250,00 (dezoito mil, duzentos e cinquenta

reais). Data da avaliação: 09/08/2021.

68) PROCESSO: ATOrd 0000860-28.2017.5.19.0009

AUTOR: ISLANE MARIA SILVA7

RÉU: N.G. DE ARAUJO - ME

I – 01 (uma) máquina de plotter de impressão digital, marca Epson

Stylus 7700, na cor preto e cinza, em bom estado de uso,

funcionando, avaliado por R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Data da avaliação: 27/11/2019.

69) PROCESSO: ATOrd 0000041-91.2017.5.19.0009

AUTOR: GIVALDO SEBASTIAO SEVERO

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

1- 25 (vinte e cinco) portas de madeira para uso interior. Portas de

entrada medindo 70cm x 2,10m x 40mm, semi acabada, primer,

novas, avaliadas em R$500,00, cada, totalizando R$12.500,00

(doze mil e quinhentos reais). Data da avaliação: 06/02/2020.

70) PROCESSO: ATSum 0000283-16.2018.5.19.0009

AUTOR: CLITON MENDONCA DE LIMA

RÉU: PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

01- 13 (treze) kits porta pronta, linha Premium, porta corta fogo, 30

minutos e acústica, classe 3, folha modelo Japaratinga, medindo

90x2,10x45mm, valor unitário R$1.997,00 (mil novecentos e

noventa e sete reais), totalizando R$ 25.961,00 (vinte e cinco mil,

novecentos e sessenta e um reais). Data da avaliação:

06/02/2020.

71) PROCESSO: ATSum 0000265-63.2016.5.19.0009

AUTOR: MIRIAM DE ASSUNCAO SILVA

RÉU: L J BRASILEIRO SANTOS - ME

1- 02 (dois) conjuntos em madeira maciça, de mesa e quatro

cadeiras, sendo a mesa vazada e com detalhe em vidro, todos em

perfeito estado, sendo cada R$2.390,00, totalizando R$4.780,00

(quatro mil, setecentos e oitenta reais). Data da avaliação:

08/04/2017.

72) PROCESSO: ATSum 0001029-15.2017.5.19.0009

AUTOR: GLEICIARA CANDIDO DE ALAPENHA

RÉU: COLÉGIO AGNES-ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AGNES

I - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Komeco,

24.000 BTUs, em regular estado de conservação, mas sem

possibilidade de aferir o seu funcionamento, pois se encontra

desativado, reavaliado em R$ 700,00 (setecentos reais);

II - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca LG,

24.000 BTUs, em regular estado de conservação, mas sem

possibilidade de aferir o seu funcionamento, pois se encontra

desativado, reavaliado em R$ 700,00 (setecentos reais).

Valor total: 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Data da

avaliação: 03/02/2020.

73) PROCESSO: ATSum 0001154-80.2017.5.19.0009

AUTOR: ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS

RÉU: RESTAURANTE MANDACARÚ CASA CAIPIRA

I - 09 (nove) conjuntos de mesa com quatro cadeiras, cada, em

madeira maciça, em regular estado de uso e conservação,

avaliados em R$7.650,00;

II – Arrematado em leilão realizado em maio/2021.

Valor total: R$ R$7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta

reais). Data da avaliação: 28/02/2020.

74) PROCESSO: CartPrecCiv 0001165-41.2019.5.19.0009

DEPRECANTE: COSMO JOSE DA SILVA

DEPRECADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA GOMES

01- 01 (um) plotter, marca Canon, série IPF710, com cartucho, cor

branca, em bom estado de conservação, avaliado por R$7.000,00

(sete mil reais).

75) PROCESSO: ATSum 0001300-92.2015.5.19.0009

AUTOR: RONALDO DOS SANTOS FERREIRA

RÉU: CLAUDIO WLADEMIR DA SILVA

I - 1 (um) compressor, marca Primax, cor prata, em regular estado

de conservação, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais);

II - 01 (uma) mesa de escritório com duas gavetas, em metal e
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fórmica, em precário estado de conservação, avaliada em R$

100,00 (cem reais);

IV – 02 (duas) cadeiras,cor preta, em metal e plástico, em bom

estado de conservação, custando cada qual, R$ 60,00, num total de

R$ 120,00 (cento e vinte reais);

VI - 01 (uma) cadeira de escritório, com rodas, braço danificado, cor

preta, em péssimo estado de conservação, avaliada em R$ 50,00

(cinqüenta reais);

Valor total da avaliação: R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Data da avaliação: 13/02/2020.

76) PROCESSO: ATOrd 0000733-27.2016.5.19.0009

AUTOR: EDEILDO GARCIA NASCIMENTO

RÉU: MCG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

I - 01 (um) plotter marca Cânon, Série IPF 710, branco, em bom

estado de conservação, aparelho usado para imprimir plantas e

projetos de engenharia, reavaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Data da avaliação: 28/01/2020.

77) PROCESSO: ATOrd 0000676-72.2017.5.19.0009

AUTOR: JOSÉ GIVALDO ALVES DOS SANTOS

RÉU: ALAGOAS AGUA LTDA – EPP

1) 5.200 (cinco mil e duzentos) garrafões de água mineral, 20 litros,

cheios, marca Refresq, no prazo de validade, garrafões

borrachudos, com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais),

totalizando R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos

reais). Data da avaliação: 17/09/2019

78) PROCESSO: ATOrd 0000396-69.2015.5.19.0010

AUTOR: SANDRA FERREIRA DE SOUZA

RÉU: C.R. COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

1) 01 (um) circuito interno de câmeras, constituído de quatro

câmeras (cor branca, vidro de 2 polegadas, sem número de série

aparente), instaladas em conexão com a CPU de um micro

computador (marca megaware), ora também penhorado, modelo

vpd at series, sistema operacional Windows 7, processador atcm

330 1.60 6mz, 533 mhz, memória 2GB ddr2, 533 MHZ, disco rígido

320 GB 7200 rpm, sata II, unidade ótica, grava-br de DVD 24 x satã,

com monitor samsumg (modelo LS16PUYKFZMZD, de 15

polegadas (preto), com mouse e teclado (megaware), avaliados no

total em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Data da

avaliação: 25/07/2017.

79) PROCESSO: ATOrd 0224300-86.2005.5.19.0010

AUTOR: JOSE BECHO DOS SANTOS

RÉU: EMPREVISA EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS

LTDA

I - Uma casa com jardim, quintal, entrada e abrigo para automóvel,

terraço social, sala única, três quartos, cozinha, um banheiro, hall e

lavanderia, área construída 85,33m², edificada em um lote de

terreno sob nº 05 da Rua Presidente Roosevelt, nº 36, Quadra “B”,

Loteamento Carajás I, Serraria, Maceió, Alagoas, Matrícula nº

42.438 do 1º CRI de Maceió. Avaliada em R$ 280.000,00 (duzentos

e oitenta mil reais).

Observação: Consta na certidão de ônus fornecida pelo 1º Cartório

de Registro de Imóveis de Maceió, averbação de hipoteca do imóvel

(Instrumento particular de compra e venda e mútuo com obrigações

e hipoteca), tendo como devedora Maria Goreth Cavalcante Lima

(sócia da empresa executada) e como Credora a Caixa Econômica

Federal.

Débito de IPTU: R$ 14.310,37 (catorze mil, trezentos e dez reais e

trinta e sete centavos).

80) PROCESSO: ATOrd 0053700-27.2008.5.19.0010

AUTOR: VITOR PAULO VIEIRA DA SILVA

RÉU: META - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME E

OUTROS

I - Sala nº 02, encravada no Condomínio WALL STREET

EMPRESARIAL CENTER, Nº 796, situado na Av. Humberto

Mendes, no bairro do Poço, nesta cidade de Maceió - AL. Matrícula

do Imóvel nº 83.806 do 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió –

AL, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Débito de Condomínio - R$ 900,00 (novecentos reais) até

04/08/2021.

Débito de IPTU – R$ 3.338,31 (três mil, trezentos e trinta e oito

reais e trinta e um centavos) até 04/08/2021.

81) PROCESSO: ATOrd 0000580-88.2016.5.19.0010

AUTOR: JAIRO ANTONIO DOS SANTOS

RÉU: LEONARDO EMANOEL DA COSTA TORRES – ME

1) 08 (oito) mesas rústicas, com quatro cadeiras cada, em madeira

massaranduba, medindo 1,00m x 0,70m, para restaurante, em bom

estado de conservação, avaliadas em R$ 3.200,00 (três mil e

duzentos reais).

82) PROCESSO: ATOrd 0001324-54.2014.5.19.0010

AUTOR: MARIA VALQUIRIA DE JESUS SILVA

RÉU: CENTRO EDUCACIONAL PRINCIPE DA PAZ E

ESPERANCA LTDA - ME

I - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca Consul,

12.000 BTS´s, em regular estado de funcionamento, avaliado em

R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
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IV - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Gree, 10.000

BTU´s, em regular estado de funcionamento, avaliado em R$

600,00 (seiscentos reais);

V - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca LG, 9.000

BTU´s, em regular estado de funcionamento, avaliado em R$

900,00 (novecentos reais);

VII - 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split, marca York,

18.000 BTU´s, em regular estado de funcionamento. Avaliado em

R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

VIII - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Eletrolux, 7.500

BTU´s, em regular estado de funcionamento, avaliado em R$

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

IX - 21 (vinte e uma) cadeiras infantis de plástico, com estrutura em

ferro, todas em bom estado, sendo avaliadas cada R$ 50,00,

totalizando R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais);

X - 24 (vinte e quatro) carteiras escolares infantis com estrutura em

ferro, mas com assento, encosto e braço em fórmica, toda em bom

estado, sendo cada avaliada em R$ 115,00 (cento e quinze reais),

totalizando R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais);

XI - 20 (vinte) cadeiras escolares em plástico, com estrutura em

ferro, braço em plástico, coloridas, todas em bom estado, avaliadas

em R$ 100,00 (cem reais) cada, totalizando R$2.000,00 (dois mil

reais);

XII - 25 (vinte e cinco) carteiras escolares infantis, coloridas, com

braço em fórmica, assento e encosto em plástico, estrutura em

ferro, todas em bom estado, avaliadas em R$ 72,00 (setenta e dois

reais) cada, totalizando R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Valor total: R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais).

83) PROCESSO: ATSum 0001167-76.2017.5.19.0010

AUTOR: CREUSA BEZERRA DA SILVA

RÉU: N.G. DE ARAUJO - ME

I - 01 (uma) máquina plotter, marca fabricante Mimaki, referência

JV33-160, na cor metálica e lilás, funcionando, 220 wats, em

perfeito estado de uso, reavaliada por R$25.000,00 (vinte e cinco

mil reais). Data da avaliação: 30/01/2020.

84) PROCESSO: ATOrd 0000450-35.2015.5.19.0010

AUTOR: ADENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME

I- 850m (oitocentos e cinquenta) metros de nervuras pré-moldadas

(novas), no valor de R$10,00 o metro. Valor total da avaliação:

R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Data da avaliação:

03/08/2021.

85) PROCESSO: ATOrd 0000512-57.2017.5.19.0058

AUTOR: EDNA CRISTINA DO NASCIMENTO

RÉU: LAUDICEIA PINTO DE MOURA SILVA (ESPOLIO) E

OUTROS

Descrição - Imóvel localizado na Rua José Nicodemos da

Rocha,63, Eldorado, Delmiro Gouveia/AL. Segundo informações

prestadas pelo patrono da parte autora e acolhidas pelo juízo, o

imóvel corresponde Lote de Terreno de nº 14, quadra BH, do

Loteamento Eldorado, medido 12,00 metros de frente e fundo e

debanda 30,00 metros, totalizando 360,00 metros. No terreno,

foram edificadas duas casas. A maior, de muro azul, ocupa aprox.

2/3 do terreno. A menor, de frente de cerca de madeira,

consequentemente, 1/3. As casas se encontravam fechadas, de

modo que não foi possível apurar as divisões internas.

Matrícula - R-2-134 do CRI de Delmiro Gouveia/AL.

Avaliação - R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Avaliação

f e i t a c o m b a s e

dohttps://www.spimoveisdelmirogouveia.com.br/imovel/comprar/cas

a/eldorado/45, no qual a casa apresenta terreno de mesma

metragem, mas melhor qualidade. Ressalte-se que não houve

acesso ao interior do imóvel, de modo que a avaliação é puramente

arbitrada e em juízo de especulação.

Débito de IPTU: R$ 2.644,25 (dois mil, seiscentos e quarenta e

quatro reais e vinte e cinco centavos).

86) PROCESSO: ATOrd 0000136-71.2017.5.19.0058

AUTOR: ANDREA MARIA LIMA DE QUEIROZ

RÉU: RECANTO DA MADA LTDA – ME

I – 13 (treze) ar condicionados 9.000 BTUs (diversas marcas),

avaliados em R$ 5.850,00;

II – 13 (treze) frigobares Consul, avaliados em R$ 4.450,00.

Valor total: R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais). Data da

avaliação: 26/02/2019.

87) PROCESSO: ATSum 0000938-63.2017.5.19.0060

AUTOR: GERIVALDO DA SILVA x SILVA

RÉU: SILVA & BISPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME

I – 30 botijões doméstico de 13 kg com gás liquefeito, os quais

atribuo o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) cada botijão.

Valor total: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 07/06/2019.

88) PROCESSO: ATOrd 0000823-76.2016.5.19.0060

AUTOR: NATHALIA SUILA CARDOSO VASCONCELOS

RÉU: G. B. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS - EPP E OUTROS

I – 03 (três) bombas de abastecimento, sendo 2 (duas) para

combustível gasolina/diesel e 1 (uma) gasolina/etanol, no valor de

Código para aferir autenticidade deste caderno: 170634



3301/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 528
Data da Disponibilização: Quinta-feira, 02 de Setembro de 2021

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada bomba.

Valor total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Data da avaliação:

20/05/2021.

89) PROCESSO: ATOrd 0010209-41.2013.5.19.0059

AUTOR: THIAGO DEIVID DOS SANTOS

RÉU: FUNDACAO CASA DO PENEDO

Descrição: Um prédio de alvenaria com 2 pavimentos onde

funciona a Sede da Fundação. O imóvel conta com 12 cômodos,

entre eles a Biblioteca, o Arquivo, Auditório, galeria de Penedenses

ilustres, o anfiteatro e o Memorial Permanente.

Endereço: Rua João Pessoa, 126, Centro Histórico- Penedo/AL.

Benfeitorias: Prédio com fachada, portas e janelas com pinturas

novas.

Avaliação: Não houve mudanças no imóvel nem valoração ou

desvalorização dos imóveis no período compreendido entre a

penhora e a reavaliação e por tais razões mantenho à avaliação em

R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Data da reavaliação:

04/11/2019.

Observação: o bem penhorado, apesar de afetado por

tombamento realizado pelo IPHAN-AL, pode ser objeto de leilão por

qualquer interessado, ressalvada a preferência prevista no art. 892,

§ 3º do CPC, de aplicação supletiva nesta esfera judicial.

Débito tributário municipal - TLF (Taxa de Licença de

Funcionamento) no valor total de R$ 8.025,32 (oito mil, vinte e cinco

reais e trinta e dois centavos). Imóvel isento de IPTU.

II.DAS CONDIÇÕES E DESPESAS RELATIVAS AO BEM

1. Em sua maioria, os bens acima relacionados têm como

depositários os próprios executados, em seus respectivos

endereços.

2. Sempre que possível, os referidos bens serão fotografados e

todas as informações serão disponibilizadas ao público no site do

T r i b u n a l R e g i o n a l d o T r a b a l h o d a 1 9 ª R e g i ã o

( h t t p s : / / s i t e . t r t 1 9 . j u s . b r / p r a c a L e i l a o ) .

3. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se

encontram, sem garant ia, não havendo, pois, qualquer

responsabilidade da Vara do Trabalho em relação aos defeitos que

porventura vierem a apresentar ou vícios eventuais ocultos.

4. Constitui ônus do interessado em participar dos leilões verificar,

com antecedência, as condições dos bens que serão objeto de

hasta pública.

5. No caso de imóveis rurais ou urbanos, cabe ao interessado

verificar os limites, áreas, confrontações, situação jurídica,

despesas de condomínio, etc., não podendo se escusar a efetuar

o pagamento do lance sob a alegação de que o bem

arrematado não atende às suas expectativas.

6. No caso de bens móveis que não estejam sob a posse e guarda

do Juízo, se o interessado não conseguir ver o bem antes do leilão,

deve solicitar ao Juízo as providências necessárias para que o fiel

depositário o disponibilize à visitação.

7. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos

relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência

patrimonial dos bens arrematados e, dependendo do que for

determinado pelo Juízo, também as despesas de armazenagem (no

caso de demora na retirada dos bens do local em que se

encontrem).

III.DO LOCAL E DATAS DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES

1. LOCAL: SALA TELEPRESENCIAL DA CAE (INTERNET).

1.1. Os leilões serão realizados na Sala Telepresencial da CAE, a

qual poderá ser acessada através dos links específicos para cada

leilão, conforme apresentado no item 2, desse Edital.

1.2. Para acessar a sala telepresencial da CAE, o interessado deve

instalar previamente o aplicativo de videoconferência Zoom, nos

seus computadores, tablets ou celulares, utilizando-se dos

navegadores de internet Firefox ou Chrome.

2. DATAS

2.1. O leilão será realizado no dia 21 de setembro de 2021 (terça-

feira), às 09 horas. Neste dia, a Sala Telepresencial deve ser

acessada pelo link https://trt19- jus-br.zoom.us/j/82275923721.

2.2. Os bens não arrematados naquela oportunidade serão levados

a um novo leilão a ser realizado no dia 23 de setembro de 2021

(quinta-feira), às 09 horas. Neste dia, a Sala Telepresencial deve

ser acessada pelo link https://trt19-jus- br.zoom.us/j/85829034524 .

IV.DOS LANÇADORES

1. Somente poderá oferecer lanços on-line a pessoa que estiver

com o seu cadastro de arrematante devidamente homologado.

2. Para realizar o cadastramento, o interessado deve previamente

acessar o site do TRT (www.trt19.jus.br), preencher a Ficha

Cadastral e fazer a juntada (upload) da documentação solicitada:

RG, CPF e comprovante de residência do interessado, para as

pessoas físicas. Na oportunidade, o interessado deve informar se já

possui certificado de assinatura digital.

3. No caso de pessoa jurídica, deve ser acrescido o contrato

social da empresa, ficha cadastral do CNPJ e procuração com

firma reconhecida (em se tratando de preposto), tudo conforme

Resolução nº 206/2021.

4. Ao se cadastrar, o lançador concorda com a utilização das

informações apresentadas para que possam ser util izadas

exclusivamente para os próximos leilões a serem realizados pelo

TRT da 19ª Região ou por quaisquer das Varas que integrem a sua

jurisdição.

5. Em caso de posterior alteração das informações cadastradas, é
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da responsabilidade do lançador atualizar seus dados, sob pena de

inviabilizar seus lanços nos leilões seguintes.

V.DAS PESSOAS IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DA HASTA

PÚBLICA

1. São impedidas de participar da hasta pública pessoas físicas e

jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em hastas

anteriores e/ou criaram embaraços na qualidade de arrematantes

em processo de qualquer das Varas da 19ª Região.

2. De acordo com o art. 890 do Código de Processo Civil, também

estão impedidas de participar as pessoas nas seguintes condições:

I - tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou

liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua

responsabilidade;

I - mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou

alienação estejam encarregados;

I - juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública,

escrivão, chefe de secretaria e demais servidores e auxiliares da

justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na

localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade;

I - servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da

pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua

administração direta ou indireta;

V - leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda

estejam encarregados;

VI - advogados de qualquer das partes.

VI.ORIENTAÇÕES PARA O LEILÃO

1. Todos os participantes deverão identificar-se adequadamente na

plataforma de vídeoconferência. Antes do nome, deverá indicar a

função ou o órgão ao qual está vinculado. Exemplos: a) Advogado

(nome do Advogado) e número do registro na OAB; b) autor (nome

do autor) seguido da palavra reclamante; c) reclamada (nome da

reclamada) seguida da palavra reclamada; d) interessado (nome do

interessado).

2. Os participantes deverão, ainda, apresentar-se na Sala

Telepresencial portando documento oficial de identificação com foto

(Exs.: RG, CNH, Carteira da OAB, passaporte, etc.).

3. Manter a câmera aberta no momento do oferecimento do lanço.

VII.DO PREÇO MÍNIMO PARA A ARREMATAÇÃO

1. Os valores de lanço inicial para arremate são baseados nos

percentuais estipulados neste edital e servem unicamente como

parâmetro para os lanços iniciais, não implicando, necessariamente,

no deferimento.

2. Os percentuais mínimos para lanços válidos variam conforme a

espécie do bem:

a) para bens móveis, o lanço mínimo é de 30% do valor da

avaliação;

b) para automóveis e imóveis, o lanço mínimo é de 50%

(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

3. A arrematação por valores abaixo dos percentuais referidos,

apesar de não ser vedada, somente poderá ser admitida em

situações excepcionais, devendo, cada caso concreto, ser

submetido à análise do magistrado coordenador do leilão a quem

compete a admissão ou não do valor ofertado com o lanço

específico.

VIII.DA ARREMATAÇÃO

1. O arrematante deverá garantir o lanço com um sinal de 20%

(vinte por cento) do valor da arrematação (art. 888, § 2º da CLT).

2. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e

quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da

execução, o sinal de que trata o § 2º do artigo 888 da CLT, voltando

à praça os bens executados, sendo vedada, neste caso, sua

participação no certame (art. 888, § 4º da CLT e art. 897 do CPC).

3. Os débitos relativos ao bem arrematado, que foram registrados

no edital e/ou anunciados pelo leiloeiro no momento do pregão,

serão de responsabilidade do arrematante.

4. As despesas referentes à transferência da propriedade correm

por conta do arrematante.

5. Em caso de veículos, as multas anteriores à expedição do

mandado de entrega não serão transferidas ao arrematante, o

qual poderá solicitar ao magistrado responsável a expedição de

Ofício para o órgão encarregado da transferência de propriedade do

veículo (DETRAN).

6. Em se tratando de bens imóveis, não recaem sobre o

arrematante a responsabilidade por dívidas pretéritas de água,

energia elétrica ou internet.

7. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador,

terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos,

oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da

avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na

tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para

eles (art. 893 do CPC).

8. Os bens imóveis, ainda que gravados com cláusula de hipoteca

em favor de instituições financeiras, poderão ser objeto de

arrematação, ressalvado, nessa hipótese, o direito do hipotecante

quanto à sobra do produto do lanço.

IX.DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO

1. Os interessados poderão oferecer propostas para o pagamento

do bem em parcelas, conforme os requisitos do art. 895 CPC.

2. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a

modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de

pagamento do saldo.

3. As propostas deverão conter a oferta de pagamento de, pelo
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menos, 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o

restante parcelado em até 30 (trinta) meses.

4. Em se tratando de bem móvel, deverá ser garantido por caução

idônea. Em sendo bem imóvel, a garantia ocorre por hipoteca do

próprio bem.

5. Na hipótese de parcelamento de bens imóveis, serão aplicados

juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente,

observando-se, para fins de cálculos, a data da arrematação até o

mês anterior ao do pagamento.

6. Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas,

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela

inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, § 4º do CPC), sem

prejuízo da sanção de perda da caução (sinal) em favor do

exequente, com consequente designação de novo leilão, no qual

será vedada a participação do arrematante remisso (art. 897 do

CPC).

7. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do

valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos

da execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5º do CPC).

8. A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o

leilão. (art. 895, § 6º do CPC).

9. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá

sobre as propostas de pagamento parcelado. (art. 895, § 7º do

CPC).

10. De acordo com o art. 895, § 7º do CPC: Havendo mais de uma

proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o

juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a

de maior valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela

formulada em primeiro lugar.

11. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo

arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e

os subsequentes, ao executado. (art. 895, § 9º do CPC).

X.DA FORMALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO

Arrematado o bem e assinado o auto respectivo, pelo Juiz, pelo

arrematante e pelo leiloeiro, tem-se por perfeita, acabada e

irretratável a arrematação, não podendo ser desfeita senão nos

estritos termos da Lei (art. 903, § 1º, I, II e III e § 5º I e II, todos do

CPC).

XI.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Juiz

Coordenador da CAE, de acordo com os princípios gerais e regras

do Direito Comum, de acordo com o disposto no art. 8º e § 1º da Lei

13.467/2017.

Dado e passado nesta cidade de Maceió, ao primeiro dia de

setembro de 2021. Eu, MARIA FLÁVIA BEZERRA FEITOSA,

Analista Judiciário, digitei o presente edital. E, eu, JOEL MACHADO

DA SILVA, Coordenador da Coordenadoria de Apoio às Execuções,

conferi.

MACEIO/AL, 01 de setembro de 2021.

NILTON BELTRAO DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Magistrado

Notificação
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ADVOGADO MANUELA MENDONCA DE
ARAUJO(OAB: 4954/AL)

TERCEIRO
INTERESSADO

SIND DOS TRAB NAS IND GRAFICAS
DE MACEIO

ADVOGADO EDENIR RIBEIRO GUIMARAES(OAB:
3900/AL)

TERCEIRO
INTERESSADO

BRUNO RODRIGUES DE LIMA
CONDE

ADVOGADO JOAO PAULO GAIA DUARTE(OAB:
10134/AL)

Intimado(s)/Citado(s):

- SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF DO ESTADO DE
ALAGOAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO

DESTINATÁRIO(S):

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF DO ESTADO DE

ALAGOAS

Código para aferir autenticidade deste caderno: 170634


