
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A REGIAO
5ª VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA - DF TutCautAnt
0000571-79.2019.5.10.0105
REQUERENTE: TACIANA FERREIRA QUEIROZ E OUTROS (4)
REQUERIDO: AUDAX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP

C 12, Lotes 1/5, Bloco O, TAGUATINGA CENTRO (TAGUATINGA), BRASILIA/DF - CEP:
72010-120 

e-mail: svt05.taguatinga@trt10.jus.br - Telefone: (61) 33481051
Atendimento ao público das 9 às 18 horas

EDITAL DE LEILÃO EXCLUSIVAMENTE VIRTUAL

Modalidade: Virtual.

Leiloeiro designado:  José Luiz Pereira Vizeu

Envio de lances virtuais: https://www.flexleiloes.com.br/home/

Data e hora do 1º Leilão (exclusivamente virtual): 5 dias úteis após a publicação do edital.

Duração do 1º Leilão: 5 dias úteis.

Data e hora do 2º Leilão (exclusivamente virtual): às 00h do dia útil seguinte ao término do 1º Leilão.

Duração do 2º Leilão: 5 dias úteis.

Período da Alienação Particular: 30 dias a contar do término do 2º leilão.

Descritivo dos bens:

-  Um  balcão  térmico  em  inox  (“self  service”),  medindo  aproximadamente  2,4m,  com  oito
compartimentos retangulares e oito quadrados, todos com tampas, com prateleiras (uma inferior e uma
superior), iluminado, em bom estado, avaliado por R$ 3.200,00;

- Um balcão refrigerado, horizontal, em inox, em bom estado de conservação, medindo aproximadamente
2,20m, quatro portas, avaliado por R$ 2.400,00; 

-  Um balcão refrigerado, horizontal,  em inox, com prateleira  e  três portas,  marca Servinox, medindo
aproximadamente 1,70m, em bom estado de conservação, avaliado por R$ 2.550,00;

-  Um  armário  de  inox,  com  duas  pias,  prateleira  inferior  e  superior,  marca  |  Servinox,  medindo
aproximadamente 1,5m, avaliado por R$ 1.500,00;

- Um balcão de inox horizontal, refrigerado, com uma pia e uma prateleira na parte superior, Servinox,
medindo cerca de 1,50m, avaliado por R$ 1.600,00;

- Um balcão horizontal de inox, refrigerado, Servinox, duas portas, medindo e cerca de 1,35m, avaliado
por R$ 2.000,00;
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- Um balcão horizontal em inox, com duas portas de correr, medindo aproximadamente 1,00m, avaliado
por R$ 1.000,00;

- Um balcão horizontal de inox, refrigerado, Servinox, uma porta e uma prateleira superior, medindo cerca
de 0,70m, avaliado por R$ 1.050,00;

- Um balcão de inox, refrigerado, Servinox, com cuba refrigerada na parte superior, medindo cerca de
0,50m, avaliado por R$ 750,00;

- Uma estante metálica com cinco prateleiras, medindo aproximadamente, 2,0m x 0,55m; avaliada por R$
500,00;

- Uma cuba de tanque de inox, com pé, avaliada por R$ 400,00;

- Uma pia de inox com pé, avaliada por R$ 400,00

- Uma mesa de serviço em inox com prateleira na parte inferior, medindo cerca de 1,40m, avaliada por R$
900,00;

-  Um freezer  vertical  série  114322238802573753120009 (Coca Cola)  e  quatro freezers  verticais  sem
identificação aparente, avaliados por R$ 1.000,00 cada, sub-total R$ 5.000,00;

- Um fogão industrial de bancada em inox, retangular, com quatro bocas, avaliado por R$ 1.500,00;

-  Uma  Chapa  para  lanches,  profissional,  com  três  acendedores,  marca  Fritomagq,  avaliado  por  R$
1.000,00;

- Um grill marca Croydon Heavy Duty, avaliado por R$ 2.500,00;

- Uma fritadeira industrial com gabinete em inox, sem marca aparente, avaliado por R$ 100,00;

-  Três  fornos  de  microondas:  dois  marca  Eletrolux  (séries  83503432  e   70701014),  um  LG  (série
303AZ00070), a R$ 150,00 cada, sub-total R$ 450,00; 

- Um cortador/fatiador de frios marca Gural, avaliado por R$ 3.000,000;

- Duas balanças marca Toledo, modelo 9094 Prix, séries 11266213 e 11266210, avaliadas por R$ 150,00
cada, sub total R$ 300,00;

- Uma choppeira Heineken série CHBRA00248 (avaliada por R$ 2.300,00), com cinco barris vazios (três
de 50 litros a R$ 350,00 cada e dois de 30 litros a R$ 300,00 cada e um cilindro a R$ 450,00), avaliado o
conjunto por R$ 4.400,00

- três cortadores de batatas/legumes manual, tripé, avaliado por R$ 80,00 cada, sub total R$ 240,00;

- Um espremedor de laranja industrial, avaliado por R$ 80,00;

- Um monitor caixa, com teclado, caixa vazia, série PI515-003-BA, marca Radiant Systems, avaliado por
R$ 450,00;

- Duas impressoras de cupom fiscal Epson, séries NUWMO056494 e RV4M003224, avaliadas por R$
100,00 cada, sub total R$ 200,00;

- Um filtro Soft star preto, avaliado por R& 750,00;

- Dois liquidificadores, avaliados por R$ 60,00 cada, sub total R$ 120,00

- um moden internet VIVO, série RBOHIES029448, R$ 100,00
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- uma régua para internet, Edimax Smart Switch, série 3124RE+37RE1800019 a R$ 100,00

- dois estabilizadores, marca NHS, séries 011260 e 011279, avaliados por R$ 100,00 cada, sub total R$
200,00;

- um telefone sem fio, VIVO, Alcatel Onetouch, avaliado por R$ 100,00;

- Uma lixeira de inox, redonda, 0,48m de diâmetro, avaliado por R$ 120,00;

- Um armário em MDF, duas portas, branco, quatro prateleiras, medindo aproximadamente 2,0m de altura
e 0,90m de largura, avaliado por R$ 350,00;

- Um armário colmeia em MDF, branco, com 15 compartimentos com portas (duas quebradas), fechaduras
quebradas, sem chaves, medindo cerca de 2,10m altura, avaliado por R$ 250,00;

- Um armário em MDF, branco, quatro prateleiras, medindo aproximadamente 2,0m de altura e 2,2m de
largura (desmontado), avaliado por R$ 350,00;

- Uma mesa em MDF, branca, quadrada, pequena, avaliado por R$ 80,00;

- Um suporte em MDF, branco, para CPU, com rodas, avaliado por R$ 40,00;

- Um nicho branco em MDF, avaliado por R$ 20,00;

- Um computador,  CPU marca Diebold,  monitor  AOC modelo E1l670SWU, série HPD4A1A013972,
teclado e mouse, avaliado por R$ 160,00;

- Um DVR Intelbras série ISBC24041831D, avaliado por R$ 300,00;

- Uma impressora HP, Deskjet 2050, série BRI7TFM20P, a R$ 100,00;

- Dois cilindros de gás, a R$ 200,00 cada, sub total R$ 400,00;

- Dez torres de chopp, a R$ 150,00 cada, sub total R$ 1.500,00;

- Vinte e cinco frigideiras, a R$ 30,00 cada, sub total R$ 750,00;

- Um escorredor de inox, a R$ 80,00;

- Seis panelas e um caldeirão, avaliados por R$ 100,00;

- Quarenta e três pratos e três travessas de louça brancas, a R$ 500,00;

- Vinte e duas conchas, cinco pegadores, nove colheres grandes, cinco facas de corte, um amolador, três
espátulas e um batedor avaliados por R$ 460,00;

- Conjunto de nove caixas plásticas (container) avaliado por R$ 500,00; 

- Seis tábuas para cortar, de material plástico, avaliadas por R$ 60,00;

- Dois extintores de incêndio, a R$ 100,00 cada, sub total R$ 200,00; 

- Cinco máquinas de cartão de crédito, a R$ 400,00;

- Trinta e seis facas, trinta e dois garfos, onze facas peixe, uma colher a R$ 400,00

- Noventa bandejas plásticas, a R$ 450,00;
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- três suportes tripé porta banner a R$ 50,00 cada, sub total R$ 150,00; 

- Um ralador Beccaro, avaliado por R$ 510,00

- Um letreiro luminoso (4,80m largx1,30m alt, 24 divisões) a R$ 300,00

Valor da avaliação: R$ 46.000,00

Lance mínimo no 1º Leilão: 90% do valor da avaliação, além da comissão do leiloeiro. 

Lance mínimo no 2º Leilão e na Alienação Particular: 70% do valor da avaliação, além da comissão
do leiloeiro. 

Comissão do Leiloeiro: 5% do valor da alienação, a cargo do arrematante. 

Bens removidos ao depósito do Leiloeiro: Sim 

Localização do(s) bem(ns): STRC Sul, Trecho 02, Lote 08, Lotes 02/03 - Brasília/DF

Depositário: José Luiz Pereira Vizeu - CPF 052.122.458-69

O(A) Juiz(a) da 5ª Vara do Trabalho de Taguatinga - DF, no uso das atribuições que lhe confere a lei, torna
público  que,  no(s)  dia(s)  e  hora(s)  acima especificado(s)  será(ão)  levado(s)  a  LEILÃO o(s)  bem(ns)
constante(s) da relação acima. O leilão realizar-se-á no Foro Trabalhista de Brasília, situado à SEPN
513, BLOCO B , LOTE 02/03 - BRASÍLIA-DF, pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. José Luiz Pereira
Vizeu, na forma da Resolução Administrativa nº 10/2011 do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região. Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá estar ciente que à espécie aplicam-se os
preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Lei nº 5.584, de 26-06-1970, da Lei nº 6.830, de
22-09-1980 e do Código de Processo Civil, observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade,
principalmente os dois últimos institutos. O pagamento, a título de honorários do leiloeiro, obedecerá ao
disposto  nos  artigos  173,  174  e  175  do  Provimento  Geral  Consolidado  deste  TRT.  As  despesas  de
honorários do leiloeiro correm a partir da publicação do despacho. O lanço efetuado por cheque será
reconhecido como feito, para fins de arrematação, somente após a devida compensação bancária,  não
sendo admitidos cheques de terceiros ou de fora da praça. O documento expedido pelo leiloeiro valerá
como auto de arrematação, desde que venha a ser homologada a arrematação e assinado o auto pelo Juiz.

Ultrapassado  o  prazo  para  retirada  do  bem  arrematado,  será   considerado  abandono,  restando  no
perdimento do bem, podendo ser objeto de outro leilão, e o arrematante não fará jus ao recebimento do
valor da arrematação.  

O Edital será publicado no Diário da Justiça, além de afixado no quadro de avisos deste Juízo. Assinado
pelo(a) Servidor(a) da Secretaria da Vara, por ordem do(a) Juiz(a) do Trabalho.

BRASILIA/DF, 25 de março de 2021. RONALDO RAIOL DE SOUSA, Assessor
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