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LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022  
 

Modalidade: LEILÃO  N° 001/2022 

Tipo: MAIOR LANCE  

Abertura: 17/01/2022 Horário: 14h30min 

Local de Realização: O Leilão será somente na modalidade ON LINE, o 
fechamentos dos lotes dar-se-ão no dia 02/02/2022, às 09:00h,  
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 

 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/ Departamento Regional de Santa Catarina – 
SESI/DR/SC, CNPJ n.º 03.777.341/0001-66, 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 imóvel conforme descrição no item 1 do presente edital, 
conforme autorização do Conselho Regional do SESI,  com as respectivas acessões, 
relacionados no Capítulo l deste edital. 
 
O presente Leilão é regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, 
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: 
 

1.1. O objeto do presente Leilão consiste na alienação de bens por venda, conforme 
descrito abaixo: 

 

Lote Entidade Descrição do Imóvel Avaliação 

1 SESI 

Imóvel com terreno, medindo 43.948,84m2, e 

2.902,19m2 de área construída (estimada no 

local), localizado na Rod Antonio Heil, km 23, 

considerando a unificação das matrículas n° 

11.339 e 15.419 no Ofício de Registro de Imóveis 

de Brusque. 

R$ 20.768.000,00 (Vinte 

Milhões, Setecentos e 

Sessenta e Oito Mil 

Reais) 

 

1.2. O leilão será realizado de forma ON LINE através do site 
www.machadoleiloeiro.com.br, onde serão aceitos lances a partir da publicação do 
Edital, até às 09h do dia 02/02/2022.  
 
1.3. Os lances ON LINE, 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.  
 
1.4. 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. 
 
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 
SESI/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:  
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4.1. No dia do Leilão, o proponente vencedor pagará o bem em favor do SESI/SC, 
obrigatoriamente através de depósito em conta bancária na conta corrente da 
respectiva entidade licitante de acordo com o lote arrematado, a ser: 
 

Lote  Entidade Dados Bancários 

01 SESI 
Banco do Brasil – 001, Agência: 3425- 8, Conta Corrente: 3777-X, 
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 (quarenta e oito) 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 somente na modalidade ON LINE, o fechamento dos lotes dar-se-ão 
no dia 02/02/2022 às 09h, de forma sequencial, no Site do Leiloeiro: 
www.machadoleiloeiro.com.br 
 
5.2. DAS PROPOSTAS DE ARREMATAÇÃO 
 
5.2.1. Os lances não poderão ser inferiores aos valores estabelecidos pela avaliação 
mínima, conforme item 1 deste Edital. 
 
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 deste Edital.  
 
6 – DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS  
 
6.1 – DOS IMÓVEIS 
 
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 após o dia 30 de março de 2022, e cumprimento de todas as obrigações 
assumidas pelo Comprador, estabelecidas no competente Contrato Particular de 
Compra e Venda; 
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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 do SESI/SC. 
 
6.1.5. O SESI/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 do SESI/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 do SESI/SC, a título de arras, para todos os efeitos legais. 
 
7 – DA VISTORIA DOS BENS 
 
7.1. A todos os interessados é dado o direito de vistoriar os bens a serem descritos no 
presente Edital, 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; 
 
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. A todos os interessados é dado o direito de vistoriar os itens a serem vendidos no 
presente Leilão, nos endereços especificados no item 7.2. os quais não poderão alegar, 
sob qualquer circunstância, motivo ou 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; 
 
9.5. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir 
quaisquer questões ou dúvidas oriundas deste Edital, podendo a entidade licitante, optar 
pelo foro da localização dos bens;  
 
9.6. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal n.º 21.981 de 
19 de outubro de 1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 22.427 de 1º 
de fevereiro de 1933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial;  
 
9.7. Cabe à Entidade licitante, o direito de cancelar no todo ou em parte a presente 
licitação, conforme Art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, sem que 
caiba aos participantes qualquer direito de reclamação ou indenização.  
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9.8. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas junto ao Leiloeiro Oficial, o Sr. 
Fábio Marlon Machado, através do telefone (49) 3198-1350 e/ou (49) 99804-9974 ou 
por e-mail fabio@machadoleiloeiro.com.br, site www.machadoleiloeiro.com.br. 
 

 
Florianópolis - SC, 14 de janeiro de 2022. 
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Lawrence Brasil de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Valencia Rosana Martins de Alencar 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Reges Portela Comoreto   
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Diretoria Institucional e Jurídica  
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ANEXO 1- MINUTA DE CONTRATO 
 

INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CTXXX/22. 

 
 
PROMITENTE VENDEDOR 
 

• 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 Diretor 
Regional, Sr. Mario Cezar de Aguiar, brasileiro, casado, portador do CPF. nº 247.583.459-
53, residente em Florianópolis/SC. 
 
PROMITENTE COMPRADOR 
 

• A Empresa xxxxxxnomedapessoajurídicaxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob  o nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, c om  S E D E  localizada a Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP XXXXXXXX, neste ato representada por seu 
xxxxxxxxcargoxxxxxxxxx, Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado 
civil, endereço, portador do CPF xxxxxxxxxxxxxxx, representante legal constituído. 
 

OU 
 
Xxxxxxxxnomedapessoafisicaxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 
domiciliada xxxxxxxxxxxxendereçoxxxxxxxxxxx, portadora do RG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, [em caso de necessidade de outorga uxória acrescentar] 
casada em regime de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de bens com Xxxxnomedapessoafisicaxxxxxx, 
nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliada no mesmo endereço do seu 
conjugê. 
 
As partes supra qualificadas resolvem, de comum acordo, tendo em vista o Leilão 
Público nº 001/2022, 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 PROMITENTE VENDEDOR que por justo título e de boa fé, é legítimo possuidor dos 
seguintes imóveis: 
 

Imóvel composto por um terreno, medindo 43.948,84m2, com área construída 
de 2.902,19m2 (estimada no local), localizado na Rod. Antonio Heil, Km 23, 
considerando a unificação das matrículas n° 11.339 e 15.419 no Ofício de 
Registro de Imóveis de Brusque/SC. 

  
Parágrafo Primeiro – Na melhor forma de direito o PROMITENTE VENDEDOR 
compromete-se a vender aos PROMITENTES COMPRADORES, que por sua vez se 
obrigam a comprar, os bens descritos nesta cláusula. 
 

Parágrafo Segundo – O imóvel ora compromissado à venda será entregue no estado 
em que se encontra, confessando expressamente o PROMITENTE COMPRADOR 
havê-lo vistoriado detidamente, nada mais tendo a reclamar em tempo algum, sobre o 



 

9 

 
 

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina 
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 - sesisc.org.br 

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  
 
O valor total do imóvel ora compromissado é de R$ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) tendo sido o 
pagamento realizado à vista, por parte do PROMITENTE COMPRADOR, através de 
depósito em nome do SESI/SC, com data de XX/XX/XXXX.  
 

Ou 
 
acordado o pagamento parcelado sendo que R$ xxxxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total já foram 
pagos   pelo PROMITENTE COMPRADOR em XX/XX/2022, a título de arras, por 
ocasião da  arrematação do referido imóvel. 
 
Parágrafo Primeiro – O saldo restante do imóvel, no valor de R$  xxxxxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), será pago em XX      (xxxxxxxx) parcelas iguais e sucessivas 
de R$  XXXXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), para taxa de 
reajuste  IPCA + 5% a.a., aplicada mensalmente sobre saldo devedor, distribuída pelas 
parcelas restantes, vencendo-se a 1ª (primeira) em XX/XX/202X, a 2ª (segunda) em 
XX/XX/202X, a 3ª (terceira) em XX/XX/202X, a 4ª (quarta) em XX/XX/202X, a 5ª (quinta) 
em XX/XX/202X, a 6ª (sexta) em XX/XX/202X, a 7ª (sétima) em XX/XX/202X, a 8ª (oitava) 
em XX/XX/202X, a 9ª (nona) em XX/XX/202X, a 10ª (décima) em XX/XX/202X, a 11ª 
(décima primeira) e última parcela em XX/XX/202X. 
 
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 3.1.3 do Edital de Leilão Público 001/2022, 
vinculado a este contrato, o valor de que XXXXXXXXXXXX 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) correspondentes ao percentual de 20%      (dez por cento) 
pagos como sinal a título de arras, não será devolvido ao PROMITENTE 
COMPRADOR 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 PROMITENTE 
VENDEDOR, conforme os dados indicados: 

 
Lotes Entidade

s 
Dados bancários 

1 SESI 

Banco do Brasil – 001, Agência: 
3425- 8, Conta Corrente: 3777-X, 
Identificador: CPF ou CNPJ do 
depositante. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA POSSE 
 
O PROMITENTE COMPRADOR será imitido na posse precária do imóvel, 
imediatamente após a assinatura do presente instrumento. A posse definitiva fica 
sujeita ao pagamento do total do preço e assinatura da Escritura Pública de Compra e 
Venda, no respectivo cartório de Registro de Imóveis apontado na cláusula primeira, 
correndo por conta do PROMITENTE COMPRADOR, a partir da data da posse, todos 
os impostos, taxas e demais ônus que sobre ele incidem ou venham a incidir. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA 
 
O PROMITENTE VENDEDOR obriga-se a outorgar ao PROMITENTE COMPRADOR a 
Escritura definitiva de Compra e Venda do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula 
Primeira.  
 
Parágrafo Único - A formalização da escritura deverá ocorrer somente após o dia 30 de 
março de 2022 e cumulativamente, no prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pelo comprador no presente contrato. 

 
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 locatários, confessando 
expressamente, o PROMITENTE COMPRADOR 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 das áreas existentes 
atualmente, bem como a falta de acessórios ou benfeitorias, sendo, pois, a presente venda 
efetuada sob a forma “AD CORPUS”, renunciando o PROMITENTE COMPRADOR a 
qualquer reclamatória de evicção. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO 
 
O PROMITENTE COMPRADOR poderá dar o uso que melhor lhe aprouver ao  bem objeto 
deste contrato, devendo, contudo, por sua conta, arcar com os custos, eventual 
adaptação do imóvel, e procedimentos para 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 
PROMITENTE COMPRADOR, 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 PROMINENTE VENDEDOR, 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 averbadas no Registro Imobiliário competente. 
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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 PROMITENTE COMPRADOR estará sujeito, além das 
penalidades estipuladas neste contrato, às previstas no Regulamento de Licitações e 
de Contratos do SESI, publicado no D.O.U. n.º 177, de 16/09/1998, Seção 3, páginas 
76/78, suas posteriores atualizações e às demais legislações que regem a matéria. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
No caso de inadimplemento ou de mora poderá o PROMITENTE VENDEDOR, 
decorridos mais de 30 (trinta) dias e a seu exclusivo critério, considerar rescindido 
de pleno direito o presente 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 – O PROMITENTE COMPRADOR uma vez rescindido o 
compromisso, ficará obrigada a devolver imediatamente o imóvel ao PROMITENTE 
VENDEDOR, se este     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. 

 
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 acordados com as cláusulas e condições estipuladas, lavrou-se o 
presente Contrato que, depois de lido e achado conforme, foi assinado 
eletronicamente pelas partes e testemunhas. 
 
Florianópolis/SC, XX de xxxxxxxxxxxxxx de 2022. 

 
 
 
 
 

 



Relatório de assinaturas

Edital Leilão 001/2022 - SESI - E-LIC.00004.21 
CHAVE: 05B0BD95F54712FC3051505C8C243C7D9E433A0E8913BEA6EA542E0364615830 

Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

 Documento assinado e certificado pela BRy Tecnologia - bry.com.br

Assinaturas

André Luiz de Carvalho Cordeiro 

andre@fiesc.com.br 

Assinado em: 14/01/2022 16:43:40 (BRT) 

IP: 177.221.50.1 

Geolocalização: -27.5853535, -48.5055664 

 

Reges Portela Comoreto 

reges.comoreto@fiesc.com.br 

Assinado em: 14/01/2022 16:16:53 (BRT) 

IP: 177.16.207.70 

Geolocalização: -27.5759071, -48.6165935 

 

lawrence brasil de oliveira 

lawrence.oliveira@fiesc.com.br 

Assinado em: 14/01/2022 16:06:44 (BRT) 

IP: 191.35.245.90 

Geolocalização: -27.5185664, -48.6506496 

 

Valencia Rosana Martins de Alencar 

valenciarma@fiesc.com.br 

Assinado em: 14/01/2022 16:06:07 (BRT) 

IP: 177.221.50.1 

Geolocalização: -27.5918041, -48.493086 

 

Eventos da coleta

Criação 14/01/2022 16:04:47 (BRT)

Conclusão 14/01/2022 16:43:39 (BRT)


	

	

	

	



