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O JUÍZO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE ARACAJU/SE faz saber que serão levados à hasta                
pública, pelo maior lance, no dia 30/10/2019, a partir das 08h30min, de maneira             
exclusivamente eletrônica, através do site www.lancese.com.br, os bens penhorados em          
diversos processos que tramitam nesta Especializada segundo especificações deste Edital,          
com indicação dos endereços onde podem ser encontrados. 
 
A partir do dia 03/10/2019, o extrato da relação detalhada dos processos da 9ª Vara do                
Trabalho, com os respectivos bens levados a leilão, estará disponível na recepção da vara,              
FÓRUM DANTAS DO PRADO, bem como no site www.lancese.com.br, ocasião em que estará             
disponível o início da tomada de lances. 
 
Quem pretender arrematar os ditos bens deverá ofertar lances exclusivamente pela modalidade            
eletrônica (online), através do site www.lancese.com.br, sendo considerado vencedor o maior           
lance obtido por meio de disputa eletrônica no momento do fechamento de cada lote. 
 
O pregão dos lotes se iniciará às 08h30min do dia 30/10/2019, com a tomada do lote 001,                 
obedecendo-se a sequência numérica do certame. O intervalo de fechamento entre os lotes             
será de 03 (três) minutos. 
 
Havendo disputa no lote seu fechamento será prorrogado, permitindo-se a oferta de novos             
lances entre os licitantes concorrentes. 
 
Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias do Edital com os bens a serem leiloados             
poderão ser obtidos com o Leiloeiro Oficial Valério César de Azevedo Déda pelo e-mail:              
contato@lancese.com.br ou pelos telefones (79) 3211-6418 / (79) 999040506 / (79)           
99984-0984 / (79) 99836-5206/ (79) 99978-5008/ (79) 99991-8344. 
 
O leilão será realizado exclusivamente pela modalidade eletrônica. O interessado em           
participar do leilão via internet deverá cadastrar-se previamente no site www.lancese.com.br,           
com antecedência mínima de 24 horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito,               
ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no           
preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que fornecerá os dados pessoais e            
aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso             
constante do sítio eletrônico. 
 
Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório enviar para o e-mail do               
Leiloeiro Oficial – Valério César de Azevedo Déda contato@lancese.com.br, os documentos a            
seguir transcritos: se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência;             
se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma              
Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva. 
 
A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário,            
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tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado, ficando a aludida          
aprovação, condicionada aos critérios e parâmetros estabelecidos pelo juízo responsável pelo           
evento ou leiloeiro público oficial designado, sem que tal decisão implique direito algum ao              
solicitante do cadastro. 
 
Em hipótese alguma o usuário poderá fornecer sua senha a terceiros, ficando responsável por              
todas as negociações realizadas em seu código, com o uso da referida senha, a qual será                
validada após as devidas averiguações obrigatórias nos órgãos competentes. 
 
Nada obstante, no caso de uso não autorizado de sua senha, o usuário deverá enviar de                
imediato um e-mail ao juízo responsável pela hasta pública ou ao leiloeiro público oficial,              
comunicando o fato, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer ocorrências até que seja            
efetivamente recebida e confirmada tal mensagem, obrigando-se, inclusive, por eventuais          
lances registrados em seu nome. 
 
O usuário responsável pelo aludido cadastramento deverá possuir capacidade civil para           
contratar e assumir responsabilidades e obrigações pertinentes ao negócio em apreço,           
podendo ser responsabilizado civil ou criminalmente pelas informações lançadas nos sites dos            
portais oficiais da hasta eletrônica. 
 
As pessoas físicas e jurídicas que solicitarem o cadastramento e arrematarem bens pela             
modalidade eletrônica, automaticamente outorgam poderes autorizando o leiloeiro oficial         
a assinar os autos de arrematação. 
 
Após a publicação do edital, se houver pagamento da dívida, adjudicação ou celebração de              
acordo, será devida em favor do leiloeiro a comissão de 3% que incidirá sobre o valor pago, na                  
1ª hipótese, ou sobre o valor acordado ou de adjudicação. Se houve armazenagem do bem, a                
comissão será de 5%. Nesses casos, deverá o executado comunicar esses fatos ao Juízo              
Auxiliar de Execução – seja a quitação do débito ou a homologação do acordo – com                
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início do leilão, pois a não comunicação                
em tempo hábil poderá implicar a venda do bem com a devolução do saldo remanescente, se                
houver, ao devedor. 
 
O Juiz Supervisor do Leilão não está obrigado a deferir a arrematação pelo preço mínimo, o                
qual serve apenas como parâmetro para o início das disputas. 
 
O arrematante fica ciente de que pagará a integralidade do valor da arrematação no dia útil                
subsequente ao da realização do leilão, além da comissão do leiloeiro, no percentual de 5%               
sobre o valor da arrematação, mediante guia de depósito judicial emitida por ocasião da hasta               
e enviada para o endereço de e-mail informado no momento do cadastro realizado pelo              
arrematante no site www.lancese.com.br, cujo preenchimento é de responsabilidade do          
usuário. 
 
Aquele que desistir da arrematação ou não efetuar o depósito no prazo, poderá responder              
civil e criminalmente pelo ato e, a critério do Juiz da 9ª Vara do Trabalho ficará inabilitado de                  
participação em leilões realizados por órgãos da União Federal, por um prazo de até 12 (doze)                
meses, bem como arcará com o pagamento da comissão de leiloeiro e de multa de 10% (dez                 
por cento) do valor de avaliação do bem praceado a ser revertido em favor da execução. 
 
Havendo arrematação realizada em ambiente virtual, o ofertante fica ciente de que pagará a              
integralidade do valor da arrematação no dia útil subsequente ao da realização do leilão,              
além da comissão do leiloeiro, no percentual de 5% sobre o valor da arrematação, mediante guia                
de depósito judicial emitida por ocasião da hasta e enviada para o endereço de e-mail informado                
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no momento do cadastro realizado pelo arrematante no site www.lancese.com.br, cujo           
preenchimento é de responsabilidade do usuário. 
 
O ofertante que efetivar o pagamento fora do prazo estabelecido no parágrafo anterior,             
incorrerá em multa de até 10% sobre o valor do lance, bem como poderá ficar impedido de                 
participar de leilões perante a Justiça do Trabalho por prazo a ser estabelecido pelo Juiz               
da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju, cabendo ainda ao Juiz da 9ª Vara do Trabalho de                 
Aracaju analisar a viabilidade de manutenção da alienação. 
 
O arrematante terá prazo de 30 (trinta) dias para receber o auto de arrematação,              
ultrapassado tal prazo, será tornada sem efeito a arrematação e o valor pago não será               
devolvido ao arrematante, sendo revertido à execução. O auto de arrematação deverá ser             
retirado na secretaria da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju 
 
Após a retirada do Auto de Arrematação, o arrematante terá um prazo de 15 (quinze) dias                
para promover a retirada dos bem(ns) ou comunicar ao Juiz da 9ª Vara do Trabalho de                
Aracaju  a não obtenção de êxito na entrega. 
 
Passado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem que o arrematante promova a             
retirada dos bem(ns), será o mesmo obrigado a efetivar o pagamento das diárias             
estabelecidas no Ato SGP nº 005/2015 do TRT20ª Região, pela guarda do(s) bem(ns)             
esteja(m) em posse do depositário oficial ou, na hipótese de bem(ns) em posse do              
executado, será o arrematante multado em percentual de até 5% (cinco por cento) do valor               
de avaliação a ser revertido para execução. 
 
Somente na hipótese de arrematação de bem imóvel, após o pagamento do sinal de 30%,               
nos termos deste edital, o saldo remanescente será parcelado em até 07 (sete) vezes, nos               
termos do § 1º do art. 895, § 1º do Novo Código de Processo Civil, com a redação dada pela                    
Lei 13.105, de 16 de março de 2015, vencendo a primeira parcela 30 dias após o pagamento                 
do sinal, e as demais, 30 dias após o vencimento da parcela anterior, até a quitação total do                  
débito, salvo nos casos em que o arrematante optar por integralizar o restante do preço no                
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data da arrematação. 
 
Em caso de parcelamento de imóvel, o arrematante que efetivar o pagamento de quaisquer das               
parcelas na data aprazada, terá o saldo devedor remanescente vencido antecipadamente,           
acrescido de multa de 10% (dez por cento) do valor das prestações não pagas, hipótese em que                 
o arrematante, após notificado, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá quitar o bem incluindo o valor                 
da multa. Não o fazendo, o bem arrematado será submetido a novo leilão e o montante pago                 
pelo primeiro arrematante revertido em favor da execução. 
 
Ocorrendo impugnação, após a alienação de bem imóvel, o parcelamento do saldo            
remanescente ficará suspenso até que se concretize o trânsito em julgado nos autos,             
ocasião em que o arrematante será intimado a retomar o pagamento das quantias nas              
datas aprazadas, devendo quitar as parcelas porventura já vencidas. 
 
Homologada a arrematação do bem imóvel, será expedida a respectiva carta, contendo as             
seguintes disposições: valor da arrematação, valor e número das parcelas mensais em que será              
pago o bem e a constituição em hipoteca do bem adquirido, em favor da União, servindo a carta                  
como título hábil para o registro da garantia. 
 
Ressalvados os casos em que o Juízo determine de modo diverso, todos os bens imóveis               
ofertados à venda por intermédio do presente edital serão alienados no estado em que se               
encontram (ad corpus), não cabendo à Justiça do Trabalho os procedimentos de regularização             



daqueles bens não matriculados no registro de imóveis competente, ou não desmembrados do             
registro que lhes deu origem, nem quaisquer responsabilidades quanto a averbação ou            
reparação de construções, despesas com medição de área, confecção de mapas,           
georreferenciamento, levantamento topográfico, tarifas cartorárias, perícias, encargos sociais,        
inclusive débitos apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbados no              
órgão competente, ou encargos de transferência patrimonial, tais como ITBI, foro, laudêmio,            
taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, ônus estes que            
ficarão a cargo do adquirente. 
 
Tratando-se a alienação judicial em hasta pública de modo originário de aquisição de             
propriedade, o adquirente receberá o imóvel livre de débitos relativos a ônus de hipoteca              
(direito real de garantia), impostos cujo fato gerador seja a propriedade (IPTU e/ou ITR),              
domínio útil ou a posse, bem como a taxas pela prestação de serviços referentes a tal                
bem, ou a contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, que              
sejam referentes a exercícios anteriores à arrematação, devendo a Fazenda Pública           
credora exercer a sub-rogação prevista no parágrafo único do art. 130 do Código             
Tributário Nacional (CTN). 
 
Em caso de existência de débitos de água e luz anteriores à arrematação e vinculados ao                
CPF/CNPJ do executado/proprietário, cuja verificação não seja possível antes da          
realização do leilão, não serão os mesmos de responsabilidade do arrematante, cabendo            
às concessionárias promover os meios próprios de cobrança. 
 
Ainda, em caso de arrematação de imóveis que possuam débitos oriundos de taxas de              
condomínio (incluindo taxas extraordinárias), anteriores à data em que se efetivar a            
arrematação, serão tais dívidas sub-rogadas no produto da arrematação e adimplidas no            
processo após o pagamento dos créditos preferenciais, resguardada a possibilidade de           
ação regressiva do condomínio contra o devedor principal, perante o órgão judicial            
competente. 
 
Serão de responsabilidade do arrematante os impostos incidentes sobre os bens móveis,            
inclusive o ICMS incidente sobre mercadorias, bem como todas as providências e despesas com              
transferência de veículos. 
 
Deverá o interessado na arrematação verificar junto aos órgãos competentes a existência de             
demais débitos sobre o bem que pretende arrematar. 
 
Os débitos de exercícios anteriores referentes a IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e            
multas de trânsito, não são de responsabilidade do adquirente/arrematante, devendo os órgãos            
de trânsito e/ou as Fazendas Públicas credoras exercer sub-rogação de seus créditos nos             
respectivos processos de execução. 
 
Caso seja adquirido bem gravado com alienação fiduciária, a arrematação somente terá            
efeito se o valor débito fiduciário permitir a quitação do débito trabalhista (no todo ou em                
parte), cabendo ao Juízo Auxiliar de Execução a análise do caso, podendo, ainda, a              
homologação da arrematação ficará suspensa até ulterior decisão. 
 
Por fim, serão de exclusiva atribuição do adquirente a prévia verificação do estado de              
conservação e das especificações dos bens oferecidos por meio do presente edital. 
 
Deverá o interessado na arrematação verificar junto aos órgãos competentes a existência de             
demais débitos sobre o bem que pretende arrematar. 
 



Dada à oportunidade de visitação, os bens removidos que se encontrem na posse do              
leiloeiro serão vendidos no estado em que se encontram, independentemente da           
descrição contida no edital, sendo de responsabilidade exclusiva do arrematante a           
verificação do seu estado, antes da realização do leilão, mediante prévio agendamento            
com o leiloeiro, não podendo ser objeto de reclamação posterior. 
 
Para visitação e constatação do estado de conservação dos bens removidos com o             
leiloeiro, será disponibilizado o período de visitação, que deve ocorrer nos dias 24, 25 e               
28 de outubro de 2019, das 08h às 12h e das 14h às 17h, mediante prévio agendamento                 
através dos telefones (79) 3211-6418 / (79) 999040506 / (79) 99984-0984 / (79) 99836-5206              
(79) 99978-5008 . 
 
Os bens que não forem objeto de arrematação poderão, na mesma data e a critério do Juiz                 
Supervisor, ser novamente apregoados, ao final do leilão. 
 
Os lotes de bens que estejam subdivididos poderão ser arrematados por item, a critério do Juiz                
Supervisor, respeitada a preferência do arrematante que oferecer o lanço na integralidade do             
lote. 
 
Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o evento, permitindo que,               
caso o arrematante fique inadimplente(remisso) ou faça uso da faculdade da desistência da             
arrematação, prevista no art. 903, § 5º do Novo CPC, o juiz ao seu livre alvedrio, no intuito de                   
aproveitar os atos praticados no leilão, poderá convocar os demais ofertantes subsequentes            
para que demonstrem seu interesse em prosseguir na execução na condição de arrematante. 
 
Salvo determinação em sentido contrário, a critério do Juiz Supervisor, os bens remanescentes,             
não alienados no Leilão Unificado, serão submetidos à venda direta, nos mesmos termos e              
condições estabelecidas neste edital, conforme artigo 888 §3º da CLT, pelo prazo de 30 (trinta)               
dias. 
 
Estão impedidas de participar da hasta pública, além daquelas definidas na lei, as pessoas              
físicas e jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em hastas anteriores, estas pelo              
prazo de 12 (doze) meses. 
 
O credor que não adjudicar os bens constritos até a publicação deste edital, poderá adjudicá-lo               
antes do leilão somente mediante o pagamento da comissão do leiloeiro (5% sobre o valor do                
bem) ou poderá adquiri-los durante a hasta pública na condição de arrematante, mas com              
preferência na hipótese de igualar o maior lanço. Se a arrematação se der pelo credor e o valor                  
do lanço for superior ao do crédito, a ele caberá depositar a diferença, em 3 (três) dias                 
contados da data da arrematação, sob pena de sua ineficácia ou, então, de se deferi-la ao                
licitante preterido, na hipótese prevista no art. 7º, § 3º, in fine, da Portaria PR.SECOR               
Nº001/2011. 
 
Ao credor, na condição de arrematante, caberá pagar a comissão do leiloeiro, ainda que o valor                
da arrematação seja inferior ao crédito. 
 
Os bens móveis removidos que estejam recolhidos e em poder do leiloeiro/depositário            
poderão ser imediatamente entregues aos arrematantes após a confirmação do          
pagamento total do lance (art. 903 do Novo CPC), mediante prévio agendamento. 
 
Os executados que não forem notificados em razão de mudança de endereço não informada              
nos respectivos autos ficam notificados da hasta através do presente Edital(art. 889. § único do               
Novo CPC). Segue, abaixo, a relação de processos que serão levados à hasta pública. 



 
Ficam intimadas por este edital, das datas designadas para a realização do leilão, as partes               
bem como seus cônjuges, representantes legais e eventuais credores hipotecários, fiduciários           
e com penhora anteriormente averbadas, além do ocupante/detentor do bem, se for a hipótese. 
 
 
 

CARLOS JOÃO DE GOIS JÚNIOR 
JUIZ DO TRABALHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE 001 
PROCESSO: 0000752-69.2017.5.20.0009 
EXEQUENTE: BIANCA SANTOS DE OLIVEIRA 
EXECUTADO: MM SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): A) 04 (quatro) balanças platina marca Filizola, capacidade de 15             
kg máxima, 40g mínima. Avaliada cada uma por R$: 1.100,00. Total de R$: 4.400,00 (quatro mil e                 
quatrocentos reais). Em bom estado de conservação e funcionamento; B) 01 (uma) fatiadeira             
marca ZYMSEN, utilizada para fatiar queijo, presunto, em regular estado de conservação.            
Avaliada em R$: 2.000,00 (dois mil reais); C) 01 (uma) masseira 65kg, sem marca aparente, em                
regular estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$: 5.000,00 (cinco mil reais); D) 01               
(uma) máquina de serra marca GPANIZ utilizada para cortar carne, osso. Em bom estado de               
conservação e funcionamento. Avaliada em R$: 1.700,00 (mil e setecentos reais) 
DEPOSITÁRIO: A executada. Obs: Há determinação de remoção nos autos. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Floriano Peixoto, nº 32, Centro, Itaporanga/SE. 
AVALIAÇÃO: R$ 13.100,000, 23/05/2018 
LANCE MÍNIMO: R$ 2.620,00 (20% do valor de avaliação, despacho Id 0df6454). 
 

LOTE 002 
PROCESSO: 0001160-94.2016.5.20.0009 
EXEQUENTE: JORGE NORBERTO SANTOS 
EXECUTADO: CASANOVA HABITACAO E CONSTRUCOES EIRELI 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01(Um) apartamento na torre 2, apto 104, situado na Rua Via              
Férrea, nº 235, bairro Inácio Barbosa de 2 quartos, 1 suíte, sala, varanda, sanitário social,               
cozinha, área de serviço e laje para Split, 01 vaga de estacionamento. O imóvel possui 62,13m²                
de área privativa. Registro de matrícula nº 88.712, do livro nº 2, 2ª Circunscrição Imobiliária da                
Comarca de Aracaju/SE, Cartório do 5º Ofício.  
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Av. Etelvino Alves de Lima, 235 - Inácio Barbosa, Aracaju -              
SE, 49040-700 – Condomínio Alpha Park Residence. 
AVALIAÇÃO: R$ 190.000,00, em 27/09/2019. 
LANCE MÍNIMO: R$ 95.000,00 (50% do valor de avaliação). 
*Aberto prazo eventual interposição de embargos à execução. 
 

LOTE 003 
PROCESSO: 0001463-74.2017.5.20.0009 



EXEQUENTE: JEOSILMA BEZERRA SILVA 
EXECUTADO: HULDA MARIA FARO BARREIROS DE AZEVEDO MENEZES E OUTROS 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): A) Imóvel de matrícula nº 9964, inscrito na 2ª Circunscrição            
Imobiliária de Aracaju/Se, inscrição cadastral junto à Prefeitura Municipal de Aracaju/SE nº            
33-01-039-0465-00-000, situado na rua Delmiro Gouveia (Antiga Vereador Joaquim Maurício          
Cardoso), entre as ruas Josias Viera Dantas e Péricles Viera de Azevedo, lote 06, 1ª etapa da                 
Coroa do Meio, área do lote 414,00m². Avaliado o metro quadrado a R$ 500,00 (quinhentos reais),                
totalizando R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais). B) Imóvel matrícula nº 9963, inscrito na 2ª                
Circunscrição Imobiliária de Aracaju/Se, inscrição cadastral junto à Prefeitura Municipal de           
Aracaju/SE nº 33-01-039-0483-00-000, situado na rua Delmiro Gouveia (Antiga Vereador Joaquim           
Maurício Cardoso), entre as ruas Josias Viera Dantas e Péricles Viera de Azevedo, lote 05, 1ª                
etapa da Coroa do Meio, área do lote 502,50m². Avaliado o metro quadrado a R$ 500,00                
(quinhentos reais), totalizando R$ 251.250,00 (duzentos e cinquenta e um mil duzentos e             
cinquenta reais).  
DEPOSITÁRIO: Valério César de Azevedo Déda (Leiloeiro do TRT). 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Av. Gentil Tavares 785, Getúlio Vargas, Aracaju/SE.  
AVALIAÇÃO: R$ 458.250,00, em 01/08/2019. 
LANCE MÍNIMO: R$ 229.125,00 (50% do valor de avaliação) . 
 

LOTE 004 
PROCESSO: 0000003-23.2015.5.20.0009 (0000678-83.2015.5.20.0009) 
EXEQUENTE: NATHALIE RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS 
EXECUTADO: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA E OUTROS 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Área de terreno situada na Rua João Ávila, Bairro Inácio Barbosa,             
Aracaju/SE. Partindo do vértice 1, situado no limite com o lote 05 da quadra 16, definido pela                 
coordenada geográfica de latitude 10°56’ 6,91” sul e longitude 37°04’02,69” oeste, DATUM            
SAD-69 e pela coordenada plana UTM 8.789.270,365m norte e 711.199,323m leste, referida ao             
meridiano central 39°WGR; deste, confrontando-se neste trecho com o lote 05 da quadra             
16, no quadrante nordeste, seguindo com distância de 60,000m e azimute plano de 141°42’08”,              
chega-se ao vértice 2, com coordenadas UTM 8.789.223,276m norte e 711.236,508m leste, deste             
confrontando neste trecho com Rua João Ávila Neto, no quadrante sudeste, seguindo com             
distância de 32,900m e azimute plano de 231°22’47”, chega-se ao vértice 3, com coordenadas              
UTM 8.789.202,742m norte e 711.210,804m leste, deste confrontando neste trecho com o lote             
03 da quadra 16, no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 60,075m e azimute plano               
de 312°23’04”, chega-se ao vértice 4, como coordenadas UTM 8.789.249,681 norte e            
711.173,311m leste, deste confrontando neste trecho com lote 06 da quadra 16, no quadrante              
noroeste, seguindo com distância de 33,233m e azimute plano de 51°30’37”, chega-se ao vértice              
1, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 1.985,22 m². Matrícula               
76.255 FICHA 01, LIVRO nº 2 – REGISTRO GERAL/2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA.           
Valor do m² R$ 1.200,00. 
AVALIAÇÃO: R$ 2.382.264,00  em 20/03/2019. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua João Ávila, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE 
LANCE MÍNIMO: R$ 1.191.132,00 (50% do valor de avaliação). 
 

LOTE 005 
PROCESSO: 0000058-08.2014.5.20.0009 
EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES SOUZA LIMA 
EXECUTADO: DU LALA BISTRO E CAFE LTDA – ME E OUTROS  
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): A) 2(dois) Freezer´s Conservador Vertical, marca FRICON, 565          
Litros, vermelho, em bom estado de conservação, que avaliei em R$ 2.500,00 cada, totalizando              
R$ 5.000,00; B) 1(um) Freezer Vertical, marca FRICON, 565 L, vermelho com cinza, com              
termostato digital, em bom estado de conservação, que avaliei em R$ 2.500,00 e; C) 1(um)               
Freezer Horizontal de duas portas, Electrolux, nº de série 22901557, branco, em bom estado de               



conservação, que avaliei em R$ 1.200,00. 
DEPOSITÁRIO: Laelson Menezes da Silva (CPF nº 038.459.405-20) 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Fazenda Maxixe, zona rural, Riachão do Dantas/SE. 
AVALIAÇÃO: R$ 8.700,00, em 26/07/2019. 
LANCE MÍNIMO: R$ 2.610,00 (30% do valor de avaliação). 
 

LOTE 006 
PROCESSO: 0000347-33.2017.5.20.0009 
EXEQUENTE: WILTON DE JESUS SANTOS 
EXECUTADO: PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): A) 01Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura            
contínua com braços, novax; B) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; C) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; D) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; E) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; F) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; G) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; H) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; I) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; J) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; K) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; L) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; M) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; N) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax; O) 01 Poltrona fixa executiva cromada em couro, modelo estrutura              
contínua com braços, novax. O valor unitário de avaliação para cada poltrona foi fixado no               
despacho Id 2b91b4f  em R$ 750,00. 
DEPOSITÁRIO: Valério César de Azevedo Déda (Leiloeiro do TRT). 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Av. Gentil Tavares 785, Getúlio Vargas, Aracaju/SE. 
AVALIAÇÃO: R$ 11.250,00, e, 24/09/2019 (Id 2b91b4f). 
LANCE MÍNIMO: R$ 3.375,00 (30% do valor de avaliação). 
 

LOTE 007 
PROCESSO: 0001709-41.2015.5.20.0009 
EXEQUENTE: CARMELITA MENDES BARRETO 
EXECUTADO: AMANDA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): A) 02 (Duas) máquinas de gelo cubo Everest, com capacidade de             
produção de 300kg de gelo por dia, voltagem 220, ambas acopladas por um único reservatório de                
gelo, tendo como acessório dois filtros de água, um para cada máquina, fabricada em alumínio,               
em bom estado de conservação, totalizando R$ 12.252,00 (doze mil duzentos e cinquenta e dois               
reais). 
DEPOSITÁRIO: Ilza dos Santos  (RG nº 274.882 SSP/SE). 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Arício Guimarães Fortes, 1146, Atalaia, Aracaju/SE. 
AVALIAÇÃO: R$ R$ 12.252,00, em 07/08/2019. 
LANCE MÍNIMO: R$ 3.675,60 (30% do valor de avaliação). 
 

LOTE 008 
PROCESSO: 0000845-71.2013.5.20.0009 
EXEQUENTE: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL 
EXECUTADO: HUMBERTO JOAQUIM DOS SANTOS 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Imóvel de matrícula nº 727, do livro 2-C, fl. 131, da Comarca de               
Aquidabã/SE, cuja propriedade denominada "Caldeirões", encontra-se situada no Município de          
Gracho Cardoso/SE, medindo 700 tarefas, limitando-se: a) Ao norte: com terras de herdeiros de              



José de Tal (José Grilo); b) Ao sul: com a estrada de destino ao povoado "Quintas"; c) Ao leste:                   
com terras de Irineu; d) A oeste: com terras de José Grilo. 700 tarefas denominadas Caldeirões,                
situada no Município de Gracho Cardoso/SE. 
DEPOSITÁRIO: Humberto Joaquim dos Santos (CPF: 021.689.605-34), com endereço na         
Travessa Alberto Azevedo, 616, Rua Deputado Antônio Torres, Pereira Lobo, ARACAJU - SE -              
CEP: 49050-010. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Propriedade denominada Caldeirões, situada no Município de          
Graccho Cardoso/SE. 
AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00, em 19/01/2016. 
LANCE MÍNIMO: R$ 75.000,00 (50% do valor de avaliação). 
 

LOTE 009 
PROCESSO: 0001783-61.2016.5.20.0009 
EXEQUENTE: JHONES MARCIO CORREIA SANTOS 
EXECUTADO: CFC ENGENHARIA LTDA E OUTROS  
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): (01) Uma betoneira, sem marca aparente, sem especificações, em           
péssimo estado de conservação. Avaliada em R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais). 
DEPOSITÁRIO: Valério César de Azevedo Déda (Leiloeiro do TRT). 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Av. Gentil Tavares 785, Getúlio Vargas, Aracaju/SE.  
AVALIAÇÃO: R$ 1.200,00, em 17/05/2019. 
LANCE MÍNIMO: R$ 360,00 (30% do valor de avaliação). 
 

LOTE 010 
PROCESSO: 0001566-96.2017.5.20.0004 
EXEQUENTE: JAMILSON ALMEIDA ABREU 
EXECUTADO: JJ COMERCIO E INSTALACOES DE VIDRO LTDA - EPP 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 1) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,540,            
altura, 2,20, m² 1,188, avaliado em R$ 242, 35 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco                   
centavos); 2) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,540, altura, 2,20, m² 1,188,               
avaliado em R$ 242, 35 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos); 3) vidro fixo,                   
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,540, altura, 2,20, m² 1,188, avaliado em R$ 242, 35                
(duzentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos); 4) vidro fixo, espessura 08mm,                
incolor, com largura de 0,510, altura, 2,00, m² 1,01745, avaliado em R$ 207, 56 (duzentos e sete                 
reais e cinquenta e seis centavos); 5) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,510,                
altura, 2,00, m² 1,01745, avaliado em R$ 207, 56 (duzentos e sete reais e cinquenta e seis                 
centavos); 6) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,510, altura, 2,00, m² 1,01745,               
avaliado em R$ 207, 56 (duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos); 7) vidro fixo,                 
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,510, altura, 2,00, m² 1,01745, avaliado em R$ 207, 56                
(duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos); 8) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com                
largura de 0,510, altura, 2,00, m² 1,01745, avaliado em R$ 207, 56 (duzentos e sete reais e                 
cinquenta e seis centavos);9) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,700, altura,              
2,24, m² 1,568, avaliado em R$ 319, 87 (trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos);10)                 
vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,520, altura, 2,24, m² 1,1648, avaliado em R$                
237, 62 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos); 11) vidro fixo, espessura                 
08mm, incolor, com largura de 0,455, altura, 2,38, m² 1,0829, avaliado em R$ 229, 91 (duzentos e                 
vinte e nove reais e noventa e um centavos);12) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura                
de 0,475, altura, 2,23, m² 1,05925, avaliado em R$ 216, 09 (duzentos e dezesseis reais e nove                 
centavos);13) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,555, altura, 1,67, m² 0,92685,              
avaliado em R$ 189, 08 (cento e oitenta e nove reais e oito centavos);14) vidro fixo, espessura                 
08mm, incolor, com largura de 0,555, altura, 1,67, m² 0,92685, avaliado em R$ 189, 08 (cento e                 
oitenta e nove reais e oito centavos);15) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de               
0,555, altura, 1,67, m² 0,92685, avaliado em R$ 189, 08 (cento e oitenta e nove reais e oito                  
centavos);16) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,500, altura, 1,67, m² 0,835,              



avaliado em R$ 170, 34 (cento e setenta reais e trinta e quatro centavos);17) vidro fixo,                
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,500, altura, 1,67, m² 0,835, avaliado em R$ 170, 34                
(cento e setenta reais e trinta e quatro centavos);18) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com               
largura de 0,500, altura, 1,67, m² 0,835, avaliado em R$ 170, 34 (cento e setenta reais e trinta e                   
quatro centavos); 19) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,500, altura, 1,67, m²               
0,835, avaliado em R$ 170, 34 (cento e setenta reais e trinta e quatro centavos); 20) vidro fixo,                  
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,500, altura, 1,67, m² 0,835, avaliado em R$ 170, 34                
(cento e setenta reais e trinta e quatro centavos); 21) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com                
largura de 0,500, altura, 1,91, m² 0,955, avaliado em R$ 194, 82 (cento e noventa e quatro reais e                   
oitenta e dois centavos); 22) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,460, altura,               
1,91, m² 0,8786, avaliado em R$ 179,23 (cento e setenta e nove reais e vinte e três centavos);                  
23) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,550, altura, 2,00, m² 1,1, avaliado em                
R$ 224, 40 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos); 24) vidro fixo, espessura                  
08mm, incolor, com largura de 0,550, altura, 2,00, m² 1,1, avaliado em R$ 224, 40 (duzentos e                 
vinte e quatro reais e vinte e três centavos); 25) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura                 
de 0,550, altura, 2,00, m² 1,1, avaliado em R$ 224, 40 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e                    
três centavos); 26) vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,550, altura, 2,00, m² 1,1,                
avaliado em R$ 224, 40 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos); 27) vidro fixo,                   
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,550, altura, 2,00, m² 1,1, avaliado em R$ 224, 40                
(duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos); 28) vidro fixo, espessura 08mm, incolor,                 
com largura de 0,450, altura, 1,55, m² 0,6975, avaliado em R$ 142, 29 (cento e quarenta e dois                  
reais e vinte e nove centavos); 29) vidro fixo, espessura 08mm, fumê, com largura de 0,515,                
altura, 2,00, m² 1,03, avaliado em R$ 280, 16 (duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos); 30)                 
vidro fixo, espessura 08mm, fumê, com largura de 0,515, altura, 2,00, m² 1,03, avaliado em R$                
280, 16 (duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos); 31) vidro fixo, espessura 08mm, fumê,               
com largura de 0,515, altura, 2,00, m² 1,03, avaliado em R$ 280, 16 (duzentos e oitenta reais e                  
dezesseis centavos); 32) vidro fixo, espessura 08mm, fumê, com largura de 0,515, altura, 2,00,              
m² 1,03, avaliado em R$ 280, 16 (duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos); 33) vidro fixo,                 
espessura 10mm, fumê, com largura de 0,425, altura, 2,26, m² 0,9605, avaliado em R$ 293,91               
(duzentos e noventa e três reais e noventa e um centavos); 34) Porta p/ Box modelo RO,                 
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,580, altura, 1,98, m² 1,1484, avaliado em R$ 234, 27                
(duzentos e tinta e quatro reais e vinte e sete centavos); 35) Porta p/ Box modelo RO, espessura                  
08mm, incolor, com largura de 0,580, altura, 1,98, m² 1,1484, avaliado em R$ 234, 27 (duzentos e                 
tinta e quatro reais e vinte e sete centavos); 36) vidro fixo, espessura 10mm, incolor, com largura                 
de 0,480, altura, 2,60, m² 1,248, avaliado em R$ 381, 89 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e                    
nove centavos); 37) vidro fixo, espessura 10mm, incolor, com largura de 0,480, altura, 2,60, m²               
1,248, avaliado em R$ 381, 89 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos); 38)                  
vidro fixo, espessura 10mm, incolor, com largura de 0,480, altura, 2,60, m² 1,248, avaliado em R$                
381, 89 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos); 39) Porta de abrir, espessura                  
08mm, incolor, com largura de 1,150, altura, 2,30, m² 2,645, avaliado em R$ 539, 58 (quinhentos e                 
trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos); 40) Porta de abrir, espessura 08mm, fumê, com                 
largura de 0,900, altura, 2,33, m² 2,0997, avaliado em R$ 642,51 (seiscentos e quarenta e dois                
reais e cinquenta e um centavos); 41) Porta de abrir, espessura 08mm, fumê, com largura de                
0,900, altura, 2,33, m² 2,0997, avaliado em R$ 642,51 (seiscentos e quarenta e dois reais e                
cinquenta e um centavos); 42) Porta de abrir, espessura 10mm, verde, com largura de 1,270,               
altura, 2,77, m² 3,5179, avaliado em R$ 1076,48 (mil e setenta e seis reais e quarenta e oito                  
centavos); 43) Vidro fixo recorte Ferragens 1520, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,460,              
altura, 1,91, m² 0,8786, avaliado em R$ 179,23 (cento e setenta e nove reais e vinte e três                  
centavos); 44) Vidro fixo recorte Ferragens 1520, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,460,              
altura, 1,91, m² 0,8786, avaliado em R$ 179,23 (cento e setenta e nove reais e vinte e três                  
centavos); 45) Vidro fixo com ferragens, espessura 10mm, verde, com largura de 0,795, altura,              
1,20, m² 0,954, avaliado em R$ 291,92 (duzentos e noventa e um reais e noventa e dois                 
centavos); 46) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035,               



avaliado em R$ 133,38 (cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos); 47) Vidro fixo,                  
espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03               
(cem reais e três centavos); 48) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura,                
1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 49) Vidro fixo, espessura                
08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e                 
três centavos); 50) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m²               
0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 51) Vidro fixo, espessura 08mm,               
verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três                 
centavos); 52) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035,               
avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 53) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com                
largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 54)                 
Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em               
R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 55) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de                
0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 56) Vidro fixo,                 
espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03               
(cem reais e três centavos); 57) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura,                
1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 58) Vidro fixo, espessura                
08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m² 0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e                 
três centavos); 59) Vidro fixo, espessura 08mm, verde, com largura de 0,467, altura, 1,05, m²               
0,49035, avaliado em R$ 100,03 (cem reais e três centavos); 60) Vidro fixo, espessura 08mm,               
incolor, com largura de 0,530, altura, 1,15, m² 0,6095, avaliado em R$ 124,34 (cento e vinte e                 
quatro reais e trinta e quatro centavos); 61) Vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de                
0,535, altura, 1,15, m² 0,61525, avaliado em R$ 125,51 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e                  
um centavos); 62) Vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,465, altura, 1,05, m²               
0,48825, avaliado em R$ 99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos); 63) Vidro fixo,               
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,465, altura, 1,05, m² 0,48825, avaliado em R$ 99,60               
(noventa e nove reais e sessenta centavos); 64) Vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura               
de 0,460, altura, 1,51, m² 0,6946, avaliado em R$ 141,70 (cento e quarenta e um reais e setenta                  
centavos); 65) Vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com largura de 0,465, altura, 1,13, m²              
0,52545, avaliado em R$ 107,19 (cento e sete reais e dezenove centavos); 66) Vidro fixo,               
espessura 08mm, incolor, com largura de 0,340, altura, 1,08, m² 0,3672, avaliado em R$ 74,91               
(setenta e quatro reais e noventa e um centavos); 67) Vidro fixo, espessura 08mm, incolor, com                
largura de 0,400, altura, 1,13, m² 0,452, avaliado em R$ 92,21 (noventa e dois reais e vinte e um                   
centavos);68) Vidro guarda copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de             
1,000, altura, 1,10, m² 1,1, avaliado em R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta                 
centavos) 69) Vidro guarda copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de              
1,200, altura, 1,37, m² 1,644, avaliado em R$ 503,06 (quinhentos e três reais e seis centavos); 70)                 
Vidro guarda copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de 1,200, altura,              
1,37, m² 1,644, avaliado em R$ 503,06 (quinhentos e três reais e seis centavos); 71) Vidro guarda                 
copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de 1,150, altura, 1,46, m² 1,679,               
avaliado em R$ 513,77 (quinhentos e treze reais e setenta e sete centavos); 72) Vidro guarda                
copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de 1,150, altura, 1,46, m² 1,679,               
avaliado em R$ 513,77 (quinhentos e treze reais e setenta e sete centavos); 73) Vidro guarda                
copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de 1,160, altura, 1,40, m² 1,624,               
avaliado em R$ 496,94 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos); 74)                
Vidro guarda copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de 1,160, altura,              
1,52, m² 1,7632, avaliado em R$ 539,54 (quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro                 
centavos);75) Vidro guarda copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor, com largura de             
1,160, altura, 1,83, m² 2,1228, avaliado em R$ 649,58 (seiscentos e quarenta e nove reais e                
cinquenta e oito centavos); 76) Vidro guarda copo recorte para escada, espessura 10mm, incolor,              
com largura de 1,160, altura, 1,52, m² 1,7632, avaliado em R$ 539,54 (quinhentos e trinta e nove                 
reais e cinquenta e quatro centavos); 77) Tubo em aço inox para Box, diâmetro 2,5, aço inox, com                  
largura de 2,500, altura, 0,00, m² 2,50, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais);78) Tubo em aço                



inox para box, diâmetro 2,5, aço inox, com largura de 2,500, altura, 0,00, m² 2,50, avaliado em R$                  
500,00 (quinhentos reais); 79) Tubo em aço inox para box, diâmetro 3,5, aço inox, com largura de                 
2,500, altura, 0,00, m² 2,50, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); 80) Tubo em                
aço inox televisão, diâmetro 4,5, aço inox, com largura de 2,000, altura, 0,00, m² 2,00, avaliado em                 
R$ 800,00 (oitocentos reais); 81)- 16 (dezesseis) peças em aço inox para vidros de box, para                
tubos superiores utilizáveis e box de correr até 1,25m, avaliado em R$ 8000,00 (oito mil reais); 
DEPOSITÁRIO: Jorge Luiz de Barros (CPF: 462.253.747-87), com endereço na Rua João           
Carvalho de Aragão, nº 1154, Aracaju/SE. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua João Carvalho de Aragão, 1154, Atalaia, Aracaju/SE. 
AVALIAÇÃO: R$ 29.014,07, em 02/09/2019. 
LANCE MÍNIMO: R$ 8.704,22 (30% do valor de avaliação). 
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