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LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2021  
 

Modalidade: LEILÃO  N° 002/2021 

Tipo: MAIOR LANCE  

Abertura: 30/08/2021 Horário: 14:30 

Local de Realização: O Leilão será na modalidade ON-LINE e PRESENCIAL; os 
fechamentos dos lotes dar-se-ão no dia 20/10/2021, às 14:30,  

de forma sequencial, 
no site: www.machadoleiloeiro.com.br 

Maiores informações e EDITAL COMPLETO E CADASTRO DOS 
INTERESSADOS, através da Home Page www.machadoleiloeiro.com.br 

Fone: (49) 3198-1350 E/OU (49) 99804-9974 

 
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – FIESC, CNPJ 
n.º 83.873.877/0001-14, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/ Departamento Regional de 
Santa Catarina – SESI/DR/SC, CNPJ n.º 03.777.341/0001-66 e o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/ Departamento Regional de Santa Catarina – 
SENAI/DR/SC, CNPJ n.º 03.774.688/0001-55, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 
2.765, Itacorubi, Florianópolis – SC, através de sua Comissão de Licitação, torna público que 
fará realizar LEILÃO PÚBLICO, através do Leiloeiro Oficial, Sr. Fábio Marlon Machado, 
para alienação de imóveis conforme descrição no item 1 do presente edital, conforme 
autorização dos Conselhos Regionais do SESI e SENAI,  com as respectivas acessões, 
relacionados no Capítulo l deste edital. 
 
O presente Leilão é regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI, 
devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas 
em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006, 11/05/2011 e 23/12/2011, e demais disposições 
deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO: 
 

Lotes Descrição dos Imóveis Entidades Lance Mínimo 

 
 

1 

Prédio comercial com três pavimentos 
(subsolo, térreo e superior) e área de 
estacionamento descoberto na parte 
frontal do terreno, com área edificada 
de 585,68m2 sobre terreno com área 
superficial de 410,50m2, localizado na 
rua Thiago da Fonseca, nº 44, bairro 
Capoeiras, na Cidade de Florianópolis, 
SC. Matrícula 19.429. Obs. Não é 
parte integrante dos lotes quaisquer 
mobílias e/ou bens que não estejam 
descritos nas características do 
objeto. 

  
FIESC 

 
R$ 1.858.000,00 

(Um milhão, 
oitocentos e 

cinquenta e oito 
mil reais) 

 

2 

Imóvel comercial, com benfeitorias de 
672,68m² de área construída e terreno 
com 901,23m² de área total, localizado 
na rua Venezuela, nº 74, bairro Centro, 
na Cidade de Timbó, SC. Transcrição 
5.115Of. Obs. Não é parte integrante 
dos lotes quaisquer mobílias e/ou 
bens que não estejam descritos nas 
características do objeto. 

      SESI 

 
R$ 1.960.000,00 (Um 
milhão novecentos e 
sessenta mil reais) 
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Lotes Descrição dos Imóveis Entidades Lance Mínimo 

3 

Terreno urbano com área de 
35.116,78m2, localizado na Rodovia 
SC - 401 S/N - bairro Santo Antônio de 
Lisboa, na Cidade de Florianópolis, SC. 
Matrícula 47.427. 

    FIESC 
     SESI 
    SENAI 

     
R$ 19.887.300,00 

(Dezenove milhões, 
oitocentos e oitenta e 
sete mil e trezentos 

reais)  

4 

Cobertura, localizada no 10º pavimento 
tipo, do Edifício Centro Empresarial 
Diomício Freitas, área privativa de 
253,86 m²; área de uso comum de 
120,54 m²; área real global construída 
de 374,40 m²; fração ideal no terreno 
de 67,14 m² ou 8,68%. O terreno onde 
se assenta o referido Edifício, tem área 
de 775,05 m². Matrícula 69.356 
Dois boxes de estacionamento, n°s 18 
e 19, localizados no pavimento 
subsolo, matrículas n°s 67.902 e 
72.390, 
respectivamente; um boxe de 
estacionamento, n° 38, localizado no 
segundo pavimento do edifício, 
matrícula n° 69.361, localizado na rua 
Rui Barbosa, nº 149, bairro Centro, na 
Cidade de Criciúma, SC. Obs. Não é 
parte integrante dos lotes quaisquer 
mobílias e/ou bens que não estejam 
descritos nas características do 
objeto. 

 
     FIESC 

 
R$ 986.000,00 

(Novecentos e oitenta 
e seis mil reais) 

5 

Imóvel comercial, localizado na Av. 
Santos Dumont, s/n – Distrito Industrial 
Norte - Joinville / Área: 11.561,36 m² / 
Matrícula 106.507. Obs. Não é parte 
integrante dos lotes quaisquer 
mobílias e/ou bens que não estejam 
descritos nas características do 
objeto. 

SENAI 
R$ 2.050.000,00 
(Dois milhões e 

cinquenta mil reais) 

6 

Imóvel comercial, localizado na Rua 
Canoas, s/n – Jardim Iririú - Joinville / 
Área: 1.005,00 m² / Matrícula 161.058. 
Obs. Não é parte integrante dos lotes 
quaisquer mobílias e/ou bens que 
não estejam descritos nas 
características do objeto. 

SESI 

R$ 555.000,00 
(Quinhentos e 

cinquenta e cinco mil 
reais) 

7 

Imóvel comercial, com benfeitorias, 
localizado na Rua 7 de  
Setembro, s/n – bairro Centro - 
Blumenau / Área: 330,14 m2.  
Matrícula 25.895. Obs. Não é parte 
integrante dos lotes quaisquer 
mobílias e/ou bens que não estejam 
descritos nas características do 
objeto. 

SESI 
R$ 610.000,00 

(Seiscentos e dez  
mil reais) 
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1.1 No leilão presencial, o leiloeiro iniciará o ato consultando a existência ou não de lances 
ofertados via internet, passando, então, a receber novas propostas na forma simultânea. Os 
lances ofertados via internet e de viva voz (Presencial) têm igualdade de condições. 
 
1.2 O leilão será realizado de forma SIMULTÂNEA. No formato ON-LINE, o leilão será 
realizado através do site www.machadoleiloeiro.com.br, onde serão aceitos lances a partir 
da publicação do Edital, que será no dia 30/08/2021. Já para os participantes que queiram 
participar de forma PRESENCIAL, os mesmos deverão comparecer ao auditório da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL/Florianópolis), localizado na Rua Felipe Schimidt, 679- 
Florianópolis/SC CEP: 88010-001, na data do fechamento dos lotes (20/10/2021), até as 
14:30, momento em que o leiloeiro iniciará o ato consultando a existência ou não de lances 
ofertados via internet, passando, então, a receber novas propostas na forma simultânea. Os 
lances ofertados via internet e de viva voz (Presencial) têm igualdade de condições. 
 
1.3 No dia do fechamento dos lotes, no local e horário informado, o leiloeiro iniciará o ato, 
realizando a leitura do edital, em segundo momento, o mesmo abrirá tempo para 
questionamentos aos interessados presentes na plateia, e, por fim, iniciará o apregoamento 
dos lotes um a um, de forma simultânea (Presencial e Online)". Para aqueles que 
acompanharem o certame de maneira online, será disponibilizado, aos participantes 
devidamente cadastrados, transmissão ao vivo em tempo real de todo o ato, que se iniciará 
na data e horário informados. 
 
1.4 É imprescindível que o arrematante identifique no comprovante de depósito os imóveis a 
que se refere o pagamento, enviando o comprovante via e-mail 
machadoleiloeiro@gmail.com, em até 48 horas após recebido o termo de arrematação 
fornecido pelo Leiloeiro ao final do Leilão.   
 
1.5 Os lances ON LINE e PRESENCIAL, são irrevogáveis e irretratáveis, sendo o usuário 
responsável pelo correto cadastro e pelas ofertas registradas, aceitando as condições de 
participação, não podendo os lances ser anulados e/ou cancelados. O(A) Leiloeiro(a) não se 
responsabilizará por lances que não sejam recebidos por motivos alheios.  
 
1.6 O Leiloeiro e a entidade vendedora, não se responsabilizam por eventuais danos ou 
prejuízos que eventualmente ocorram ao Usuário/Cadastrado no site com o sistema de venda 
em leilão online, oriundos de problemas técnicos ou falhas de conexão com a internet e/ou 
sistema que utilizam, independente de quaisquer fatores alheios ao controle dos provedores, 
inclusive por lances enviados e não recebidos, antes ou depois da concretização de venda de 
cada lote. Se o problema for do provedor e/ou conexão à internet do site 
www.machadoleiloeiro.com.br, o Leiloeiro pode, a seu critério, suspender ou cancelar a venda 
online de bens, sem gerar qualquer direito de indenização ao 
Usuário/Cadastrado/Interessado, haja vista ser esta ferramenta um mero facilitador de lances. 
 
1.7 Sendo a ARREMATAÇÃO FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, não cabendo alegação 
de evicção, sendo exclusiva atribuição dos Arrematantes, Remitentes ou Adjudicantes a 
prévia verificação da situação do(s) bem(ns) supracitado(s). 
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2 - DA PARTICIPAÇÃO:  
 
2.1. Poderão participar do presente Leilão, pessoas físicas e jurídicas, desde que 
DEVIDAMENTE HABILITADOS NO SITE DO LEILOEIRO – “CADASTRE-SE”. 
  
2.1.2. As pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos, somente poderão adquirir bens, se 
devidamente emancipados. 
 
OBSERVAÇÃO: É vedada a participação no presente Leilão, de dirigentes ou 
colaboradores da FIESC/SESI-SC/SENAI-SC, conforme previsto no Art. n.º 39 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI. 
 
3 - DA MODALIDADE DE VENDA: 
 
3.1 - DA VENDA A VISTA   
 

3.1.1.  A venda à vista, prevê pagamento integral do lote, por parte do Arrematante, ou 
mediante sinal mínimo de 20% (vinte por cento) do valor ofertado a ser pago em até 24 (vinte 
e quatro) horas da arrematação, como garantia, e o saldo em até 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar da data da realização do Leilão. A ser depositado na conta da respectiva entidade 
licitante de acordo com o lote arrematado. 

3.1.2. O depósito que trata o subitem anterior, deverá ser IDENTIFICADO com o nome do 
Arrematante. 
 
3.1.3. O Arrematante declarado vencedor que não integralizar o valor da proposta dentro do 
prazo estabelecido, perderá a quantia dada como garantia, em favor da FIESC/SESI-
SC/SENAI-SC, para todos os efeitos legais. 
 
3.1.4. É de responsabilidade do Arrematante o pagamento da porcentagem de 5% (cinco por 
cento) diretamente ao Leiloeiro, calculado sobre o valor do arremate, a ser depositada no 
primeiro dia útil subsequente ao arremate, no Banco do (756), Ag. 3032, Conta 123219-3, 
CPF 066.868.919-67, em separado do valor do arremate. 
 
3.1.5 Os valores pagos pelo arrematante a título de comissão do leiloeiro não serão 
restituídos, nos casos de descumprimento do pagamento. 
 
3.1.6 No caso do não cumprimento das obrigações assumidas estará o proponente, sujeito a 
sanções de ordem judicial, cível e criminal. O tempo necessário para a compensação bancária 
do pagamento é de inteira responsabilidade do Arrematante/Comprador. 
 
3.2 – DA VENDA A PRAZO 
 
3.2.1.  A venda a prazo para os lotes será nas seguintes condições de pagamento:  
 

a) 20% (vinte por cento) do lance em até 24 horas após encerrado o leilão e o saldo em 
até 11 (onze) vezes iguais e consecutivas; 

b) Para taxa de reajuste: IPCA + 5% a.a., aplicado mensalmente sobre saldo devedor. 
 
4 – DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 
4.1. No dia do Leilão, o proponente vencedor pagará o bem em favor da FIESC/SESI-
SC/SENAI-SC, obrigatoriamente através de depósito em conta bancária na conta corrente da 
respectiva entidade licitante de acordo com o lote arrematado, a ser: 
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Lotes Entidades Dados bancários 

1, 3 e 4 FIESC - CNPJ: 83.873.877/0001-14 
Banco do Brasil - 001, Agência: 3425-
8, 3344-8, Identificador: CPF ou CNPJ 
do depositante. 

2, 3, 6 e 7 SESI - CNPJ: 03.777.341/0001-66 

Banco do Brasil – 001, Agência: 3425-
8, Conta Corrente: 3777-X, 
Identificador: CPF ou CNPJ do 
depositante. 

3 e 5 SENAI - CNPJ: 03.774.688/0001-55 

Banco do Brasil – 001, Agência: 3425-
8 , Conta Corrente: 3261-1, 
Identificador: CPF ou CNPJ do 
depositante. 

 

4.2. É imprescindível que o arrematante identifique no comprovante de depósito os imóveis a 
que se refere o pagamento, enviando o comprovante via e-mail 
machadoleiloeiro@gmail.com, em até 48 horas após recebido o termo de arrematação 
fornecido pelo Leiloeiro ao final do Leilão.  
  
4.3. A aquisição do imóvel ficará vinculada ao envio do comprovante de depósito. 
 
4.4 O imóvel somente será liberado após o pagamento integral do valor, via depósito em conta 
bancária. 
 
4.5. Não será permitida a utilização do F.G.T.S e Títulos da Dívida Pública para nenhuma das 
condições de pagamento. 
 
4.6. Em hipótese alguma serão restituídos os valores pagos pelos imóveis arrematados. 
 
 
5 - DO LEILÃO: 
 
5.1 – DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO. 
 
O Leilão será na modalidade ON-LINE e PRESENCIAL. Os fechamentos dos lotes dar-se-ão 
no dia 20/10/2021, às 14h30min, de forma sequencial, no Site do Leiloeiro: 
www.machadoleiloeiro.com.br. Na forma presencial, ocorrerá no auditório da Câmara de 
Dirigentes Lojistas, sediada à Rua Felipe Schmidt, 679 – Florianópolis/SC – CEP 88010-
001 
 
 
5.2. – DAS PROPOSTAS  
 
5.2.1 - Os lances não poderão ser inferiores aos valores estabelecidos pela avaliação mínima, 
no item 1 da presente licitação.  
 
5.2.2 - Os imóveis, objeto deste Leilão, serão alienados pelo maior lance oferecido, igual ou 
superior ao valor de avaliação mínima, e cuja proposta estiver de acordo com as 
especificações desta Licitação.  
 
6 – DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS  
 
6.1 – DOS IMÓVEIS 
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6.1.1. A formalização da venda dar-se-á, primeiramente através de um Contrato Particular de 
Compromisso de Compra e Venda e, posteriormente por uma Escritura Pública de Compra e 
Venda nos termos da minuta de contrato (Anexo l).  
 
6.1.2. A formalização definitiva da Escritura Pública de Compra e Venda deverá ser efetivada 
no prazo de até 30 (trinta) dias após o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 
Comprador, estabelecidas no competente Contrato Particular de Compra e Venda; 
 
6.1.3 A transferência do bem leiloado será feita somente em favor do arrematante, e em 
nenhuma hipótese serão emitidos documentos em nome de terceiros que não se qualifiquem 
como compradores/arrematantes dos bens licitados. 
 
6.1.4. São expressamente vedadas: a locação/arrendamento, a transferência e a cessão de 
direitos e obrigações decorrentes do Contrato Particular de Compra e Venda antes da 
transferência definitiva no registro de imóveis, sem a prévia e expressa autorização da 
FIESC/SESI-SC/SENAI-SC. 
 
6.1.5. A FIESC/SESI-SC/SENAI-SC não respondem por débitos não apurados junto ao INSS 
dos imóveis com construção em andamento, concluídos ou reformados, não averbados no 
Registro de Imóveis competente, cuja regularização e encargos perante os respectivos órgãos 
públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis, serão assumidas pelo arrematante. 
  
6.1.6. Todos os impostos e taxas perante Prefeituras Municipais são de responsabilidade da 
FIESC/SESI-SC/SENAI-SC e serão assumidos por este, até a data do presente Leilão.  
 
6.1.7. A venda dos bens é efetuada sob a forma “AD CORPUS” e serão vendidos e entregues 
no estado em que se encontram, reconhecendo os proponentes como indevida qualquer 
reclamação por conta da situação do mesmo, inclusive se eventualmente ele estiver ocupado 
por locatário, cujo contrato será automaticamente transferido ao proponente comprador. 
 
6.1.8. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos por ocasião da 
assinatura do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda: 
 
a) Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS; 
b) Certidão de Regularidade da Situação do FGTS; 
c) Prova de Regularidade de Situação para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
d) Atos Constitutivos (Estatutos, Contrato Social, Registro Comercial), devidamente 

registrados no Cartório de Registro de Pessoas Civis com todas as alterações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores, se for o caso. 

e) Certidão Negativa do Estado de origem, para Empresas com sede em outro Estado. 
 
6.1.9. Na venda, as pessoas jurídicas deverão apresentar junto ao Cartório de Notas 
competente a CND - Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS. 
6.1.10. As pessoas físicas deverão apresentar a Cédula de Identidade. 
 
6.1.11. O proponente vencedor, pessoa física ou jurídica, que não apresentar na data da 
assinatura do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, a documentação 
solicitada nos itens 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.9, perderá a quantia dada como garantia, em favor da 
FIESC/SESI-SC/SENAI-SC, a título de arras, para todos os efeitos legais. 
 
7 – DA VISTORIA DOS IMÓVEIS 
 
7.1. A todos os interessados é dado o direito de vistoriar os imóveis a serem vendidos no 
presente Edital de Leilão, os quais não poderão alegar, sob qualquer circunstância, motivo ou 
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situação, desconhecê-lo, nem tampouco ingressar em juízo com Ação Redibitória ou 
equivalente, a fim de minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de indenização. 
 
7.2. Serão permitidas verificações dos imóveis somente com agendamento prévio através do 
contato Sr. Fábio Marlon Machado - (49) 9.9804-9974.   
 
8 – DAS PENALIDADES 
 
8.1. Por ocasião do Edital de Leilão o Proponente licitante declarado vencedor pela maior 
proposta, após sua homologação, em caso de desistência desta, ensejará a cobrança de 10% 
(dez por cento) a título de multa, calculado sobre o valor da sua proposta e pago à vista 
naquele ato.  A recusa ao pagamento da multa prevista neste item permitirá a FIESC/SESI-
SC/SENAI-SC ajuizar a competente ação por perdas e danos, acrescidas das custas 
operacionais do presente edital de Leilão e dos honorários advocatícios calculados a 20% 
(vinte por cento).  
 
8.2. Suspensão de participar em até 2 (dois) anos dos Editais da FIESC/SESI-SC/SENAI-SC, 
oportunizando-se em todos os casos o direito de defesa do licitante proponente.    
 
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Não serão aceitas reclamações posteriores, nem devoluções, pedido de restituição das 
quantias pagas ou abatimentos de preço, quaisquer que sejam os motivos alegados. 
 
9.2. A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
e condições deste Edital e do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI. 
 
9.3. Os participantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando 
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios por sua não conexão, desconexão 
ou pela inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo sistema, não cabendo 
à(s) Entidade(s) Licitante(s), responsabilidade por eventuais danos decorrentes.  
 
9.4. Fica eleito o foro da Comarca de São José (SC), para dirimir quaisquer questões ou 
dúvidas oriundas deste Edital, podendo a FIESC/SESI-SC/SENAI-SC a seu critério, optar pelo 
foro da localização do imóvel. 
 
9.5. Cabe a FIESC/SESI-SC/SENAI-SC, o direito de cancelar no todo ou em parte a presente 
licitação, conforme Art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI, sem 
que caiba aos participantes qualquer direito de reclamação ou indenização. 
 
9.6. Quaisquer outras informações que se façam necessárias poderão ser obtidas junto à 
GEADM – Gerência de Administração, à Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Bairro Itacorubi em 
Florianópolis – SC, CEP 88034-001, telefone 48 - 3332-3124 ou por e-mail 
aquisicoes@fiesc.com.br 
 
 
 

 
Florianópolis - SC, 27 de agosto de 2021. 
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Bento Patrício da Rocha Matos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jéssica Rodrigues Siqueira 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lawrence Brasil de Oliveira  
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1- CONTRATO 
 

INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 
 
PROMITENTE VENDEDOR(A): 
 

• FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – FIESC, CNPJ 
n.º 83.873.877/0001-14, com sede à Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, CEP 88.034-001, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Mario 
Cezar de Aguiar, brasileiro, casado, xxxx, CPF. nº xxx.xxx.xxx-xx, residente em 
Florianópolis/SC. 
 

• SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/ Departamento Regional de Santa Catarina – 
SESI/DR/SC, CNPJ n.º 03.777.341/0001-66, com sede à Rodovia Admar Gonzaga, 2765, 
Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88.034-001, neste ato representado por seu 
Superintendente, Sr. Mario Cezar de Aguiar, brasileiro, casado, xxx, CPF. nº xxx.xxx.xxx-
xx , residente em Florianópolis/SC. 
 

• SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/ Departamento Regional de 
Santa Catarina – SENAI/DR/SC, CNPJ n.º 03.774.688/0001-55, com sede à Rodovia 
Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88.034-001, neste ato 
representado por seu Diretor Regional, Sr. Fabrizio Machado, brasileiro, casado, xxxxxx, 
CPF. nº xxx.xxx.xxx-xx , residente em Florianópolis/SC.  

 
PROMITENTE COMPRADOR(A): 
 

• __________________________, ________, ________, __________,  inscrito no CPF sob 
o nº ___________, RG nº __________/SC, localizada a Rua _____, nº ___ – ___ - 
______/SC, neste ato representado por xxx. 

 
As partes supra qualificadas resolvem, de comum acordo, tendo em vista o Leilão Público nº 
002/2021, firmar este Compromisso de Compra e Venda que reger-se-á pelas seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
 
Por este instrumento as partes firmam compromisso de compra e venda, declarando o(a) 
PROMITENTE VENDEDOR(A) que por justo título e de boa fé, é legítima possuidora dos 
seguintes imóveis: 
 

• Xxxx 

• Xxxx 
 
Parágrafo Primeiro – Na melhor forma de direito o(a) PROMITENTE VENDEDOR(A) 
compromete-se a vender ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A), que por sua vez se obriga 
a comprar, os bens descritos nesta cláusula. 
 
Parágrafo Segundo – Os imóveis ora compromissados à venda serão entregues no estado 
em que se encontram, confessando expressamente, ao(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), 
haver vistoriado-os detidamente, nada mais tendo a reclamar em tempo algum, sobre o seu 
estado físico, ou caso venha a ser apurada área para mais ou para menos, com alteração da 
área existente atualmente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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• O valor total do imóvel ora compromissado é de R$ __________( xxxxxxxxxxxx), sendo 
que R$ ___________ (xxxxxxxxxxx) correspondentes a 20% do valor total já foram pagos 
pelo PROMITENTE COMPRADOR em ______, como forma de arras, por ocasião da 
arrematação do referido imóvel. 

 
Parágrafo Primeiro – O saldo restante do imóvel, no valor de R$ ___________, será pago em 11 
(onze) parcelas iguais e sucessivas de R$ ___________ (xxxxxxxxxxxxxx), para taxa de reajuste 
IPCA + 5% a.a., aplicado mensalmente sobre saldo devedor, distribuída pelas parcelas restantes, 
vencendo-se a 1ª (primeira) em _______, a 2ª (segunda) em ________, a vencendo-se a 3ª 
(terceira) em _______, a 4ª (quarta) em ________, a 5ª (quinta) em _________, a 6ª (sexta) em 
_________, a 7ª (sétima) em _________, a 8ª (oitava) em _________, a 9ª (nona) em _________, 
a 10ª (décima) em _________, a 11ª (décima primeira) e última parcela em ___________. 
 
Parágrafo Segundo – No caso de impontualidade de qualquer das obrigações para com o 
PROMITENTE VENDEDOR, incidirão juros de 1,0% (um por cento) ao mês e multa de 2,0% dois 
por cento) sobre o valor da parcela devidamente corrigida pelo IPCA, independente de aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da exigibilidade de toda a dívida e das demais 
condições contratuais ao PROMITENTE COMPRADOR. 
 
Parágrafo Terceiro – Nos termos do item 3.1.1 do Edital de Leilão Público 002/2021, vinculado a 
este contrato, o valor de R$ _________ (xxxxxxxxxxxxxx) correspondentes ao percentual de 20% 
(vinte por cento) pagos como sinal a título de arras, não será devolvido ao(a) PROMITENTE 
COMPRADOR(A) no caso de rescisão deste contrato por sua culpa.  
 
Parágrafo Quarto – A comissão do leiloeiro de 5% do valor de arrematação do bem foi paga pelo 
arrematante nos termos do item 3.1.4. do edital 002/2021. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 
Todos os pagamentos serão efetuados diretamente na conta do(a) respectivo(a) 
PROMITENTE VENDEDOR(A), conforme segue:  
 

Lotes Entidades Dados bancários 

1, 3 e 4 FIESC - CNPJ: 83.873.877/0001-14 
Banco do Brasil - 001, Agência: 3425-
8, 3344-8, Identificador: CPF ou CNPJ 
do depositante. 

2, 3, 6 e 7 SESI - CNPJ: 03.777.341/0001-66 

Banco do Brasil – 001, Agência: 3425-
8, Conta Corrente: 3777-X, 
Identificador: CPF ou CNPJ do 
depositante. 

3 e 5 SENAI - CNPJ: 03.774.688/0001-55 

Banco do Brasil – 001, Agência: 3425-
8, Conta Corrente: 3261-1, 
Identificador: CPF ou CNPJ do 
depositante. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA POSSE 
 
O(A) PROMITENTE COMPRADOR(A) será imitido(a) na posse precária dos imóveis, 
imediatamente após a assinatura do presente instrumento. A posse definitiva fica sujeita ao 
pagamento do total do preço, e após assinada a Escritura Pública de Compra e Venda no 
respectivo cartório de Registro de Imóveis, apontado na cláusula primeira, correndo por sua 
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conta, a partir da data da posse, todos os impostos, taxas e demais ônus que sobre eles 
normalmente incidem ou venham a incidir. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA 
 
O(A) PROMITENTE VENDEDOR(A) obriga-se a outorgar ao(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) 
a Escritura definitiva de Compra e Venda do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula Primeira, 
no prazo de até 30 (trinta) dias após o pagamento total do valor arrematado.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE VENDA 
 
O imóvel ora compromissado a venda será entregue no estado em que se encontra, inclusive, se 
o mesmo estiver ocupado por posseiros ou locatário, confessando expressamente, o(a) 
PROMITENTE COMPRADOR(A) haver vistoriado detidamente o referido imóvel, nada mais tendo 
a reclamar em tempo algum, sobre o estado do mesmo ou caso venha a ser apurada área para 
mais ou para menos, com alteração da(s) área(s) existente(s) atualmente, bem como a falta de 
equipamentos e maquinários, sendo, pois, a presente venda efetuada sob a forma “AD CORPUS”. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO 
 
O(A) PROMITENTE COMPRADOR(A) poderá dar o uso que melhor lhe aprouver em relação ao 
bem objeto deste contrato, devendo, contudo, por sua conta, obter os respectivos alvarás de 
funcionamento para a atividade pretendida perante os órgãos competentes, tais como alvarás de 
construção, licenças ambientais e outros. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DEMAIS DESPESAS 
 
As custas, emolumentos, impostos, taxas, bem como as de escritura definitiva e outras despesas 
relacionadas a compra do imóvel, são de responsabilidade exclusiva do(a) PROMITENTE 
COMPRADOR(A), bem como: 
 
a) Todos os impostos, taxas e contribuições de qualquer natureza que incidam sobre o imóvel ora 

compromissado à venda, devidos a órgãos públicos ou outros, mesmo que lançados em nome 
do(a) PROMINENTE VENDEDOR(A), desde a data de arrematação do mesmo. 

b) Todas as despesas que se fizerem necessárias para a averbação de obras civis existentes 
sobre o imóvel objeto do presente instrumento e que, porventura não estiverem devidamente 
averbados no Registro Imobiliário competente. 

 
CLAÚSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
No caso de descumprimento deste instrumento, por qualquer das partes compromissadas, 
ficará a parte inadimplente sujeita a multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total da venda, além de responder pelos prejuízos causados.  
 
Parágrafo Único – O(A) PROMITENTE COMPRADOR(A) estará sujeito, além das 
penalidades estipuladas neste contrato, às previstas no Regulamento de Licitações e de 
Contratos do SESI ou SENAI, publicado no D.O.U. n.º 177, de 16/09/1998, Seção 3, páginas 
76/78 e demais legislações que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
No caso de inadimplemento ou de mora poderá a PROMITENTE VENDEDORA, decorridos 
mais de 30 dias e a seu exclusivo critério, considerar rescindido de pleno direito o presente 
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compromisso, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, 
ou ainda, executá-lo, exigindo o preço acrescido de todos os encargos devidos. 
 
Parágrafo Único – A PROMITENTE COMPRADORA, uma vez rescindido o compromisso, 
ficará obrigada a devolver imediatamente os imóveis à PROMITENTE VENDEDORA, se este 
o preferir, nas condições em que o recebeu. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OUTRAS CONDIÇÕES 
 

a) É expressamente vedada a transferência e a cessão de direitos e obrigações decorrentes 
do presente Contrato antes da sua quitação total ou sem a prévia e expressa autorização 
do PROMITENTE VENDEDOR. 

b) As partes aqui compromissadas obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores a 
cumprirem todas as cláusulas previstas e decorrentes deste instrumento. 

c)  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
Fica eleito, o foro da Comarca da localização do imóvel, para dirimir quaisquer questões ou 
dúvidas oriundas deste contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem assim justas e compromissadas, assinam o presente, em 03 (três) vias, de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que surta seus legais 
e jurídicos efeitos.  
 
Florianópolis/SC, ___________. 
 
 
 
 
 
PROMITENTE VENDEDOR(A) 
 
 
 
                                           
                                    
PROMITENTE COMPRADOR(A) 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 _______________________                   ______________________ 
 Nome                                                      Nome 
 CPF.                                                          CPF. 
 
 

 


	

	

	



