BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A
EDITAL PREGÃO – ALIENAÇÃO DE BENS Nº 12/2022
INTRODUÇÃO
O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, em conformidade com a Lei
13.303, de 30.06.2016, o Regulamento de Licitações e Contratos do Bandes e o Regulamento de Bens
Não de Uso do Bandes, torna público que no local, data e horário abaixo, realizará processo licitatório
de ALIENAÇÃO DE BENS, pelo critério de julgamento MAIOR OFERTA DE PREÇO, para venda dos bens
relacionados no Anexo I, parte integrante deste Edital, a ser conduzido por leiloeiro designado.
Local: AUDITÓRIO DO BANDES
Endereço: Av. Princesa Isabel, nº 54 – 10º andar – Centro – Vitória – ES
Data: 04/05/2022
Horário: 14 h
Contatos: Telefones: (27) 3331-4440 ou 3331-4416
E-mail: leilao@bandes.com.br
Pregoeiro Designado: Rogério Marchiori Cabideli
1. OBJETO
1.1. Venda dos bens relacionados e descritos no Anexo I deste Edital.

2. DO PREÇO
2.1. O preço mínimo a ser ofertado pelos licitantes para cada bem ou lote de bens deverá ser
igual ou superior aos valores constantes do Anexo I deste Edital.
2.2. A divulgação dos valores apresenta-se indispensável para oferta de lances, em razão da
natureza da disputa, conforme faculdade prevista no “caput” do art. 34 da Lei 13.303/2016.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou
estabelecidas em qualquer localidade do território nacional, ressalvadas as hipóteses dos
itens 3.4 e 3.5.
3.2. Será admitida a arrematação em nome de uma única pessoa física ou jurídica.
3.3. Estarão impedidas de participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas que, na data da
realização do leilão, estejam em mora com o BANDES.

3.4. Não poderá participar da licitação, direta ou indiretamente, a empresa:
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3.4.1.Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja conselheiro, diretor ou colaborador do BANDES;
3.4.2.Que esteja cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pelo
BANDES;
3.4.3.Que tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com os órgãos, entidades ou
empresas públicas integrantes da Administração Pública do Estado do Espírito Santo,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
3.4.4. Que tenha sido declarada inidônea pela União, por Estados ou pelo Distrito Federal;
3.4.5.Que seja constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidônea, nos mesmos âmbitos dos itens 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4;
3.4.6.Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea,
nos mesmos âmbitos dos itens 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4;
3.4.7.Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, nos mesmos âmbitos dos itens 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4, no
período dos fatos que deram ensejo à sanção;
3.4.8.Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidônea, nos mesmos âmbitos dos itens 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4, no período
dos fatos que deram ensejo à sanção;
3.4.9.Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea, no mesmo âmbito do item 3.4.4.
3.5. Não poderá participar da licitação, como pessoa física, na condição de licitante:
3.5.1.O colaborador ou diretor do BANDES,
3.5.2.A pessoa que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
3.5.3.Diretor do BANDES;
3.5.4.Colaborador do BANDES cujas atribuições envolvam a atuação nas áreas responsáveis
pela licitação ou contratação;
3.5.5.Governador do Estado do Espírito Santo;
3.5.6.Empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo
de gestão ou rompido seu vínculo com o BANDES há menos de 06 (seis) meses;

3.6. Os lances dos impedidos serão desclassificados em qualquer fase do processo licitatório.

4. PROCEDIMENTOS
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4.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo leiloeiro indicado na introdução.
4.2. Os lances deverão ser ofertados no pregão pelos interessados ou por seus legítimos
representantes.
4.3. Considerar-se-á legítimo representante do arrematante nas sessões desta licitação e nas
demais ocasiões relativas a esse processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar
quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia à interposição de
recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com fé pública,
acompanhado de:
4.3.1.Instrumento público de procuração.
4.4. Será considerado vencedor o arrematante que oferecer a maior oferta de preço, assim
considerado o valor nominal, igual ou superior ao preço mínimo.
4.5. A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente
Edital e de seus anexos.
4.6. Será obrigatório o pagamento, no ato da arrematação, do valor correspondente a, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor, conforme tabela do item 5.3.
4.7. A aceitação do lance vencedor para pagamento a prazo é condicional, somente tornandose definitiva com a aprovação da venda, que será precedida de análise do conceito e da
capacidade financeira e patrimonial do arrematante, com base em pesquisa cadastral.
4.8.

O Comprador deverá apresentar os seguintes documentos, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da data do Leilão:
4.8.1.SE PESSOA FÍSICA:
4.8.1.1.

Cópia do RG e CPF, inclusive de seu companheiro ou cônjuge;

4.8.1.2.

Cópia da Certidão de Casamento e Pacto Antinupicial, se houver;

4.8.1.3.

Cópia do Comprovante de Residência atualizado;

4.8.1.4.

Declaração completa do Imposto de Renda e respectivo recibo;

4.8.1.5.

Ficha cadastral preenchida e assinada;

4.8.1.6.
Se o comprador for representado por procurador, cópia do RG e CPF do
procurador, observado o disposto abaixo;
4.8.1.7.
Se o comprador for estrangeiro, além dos documentos relacionados acima,
comprovante de permanência legal e definitiva no país, observado o disposto
abaixo, além dos documentos relacionados acima;
4.8.2.SE PESSOA JURÍDICA:
4.8.2.1.
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Cópia do Cartão do CNPJ;

4.8.2.2.

Cópia do Estatuto ou Contrato Social e respectivas alterações;

4.8.2.3.

Cópia do RG e CPF dos representantes legais da empresa;

4.8.2.4.

Cópia da prova de representação (ex. Procuração / Ata de Eleição);

4.8.2.5.
Declaração completa do Imposto de Renda e respectivo recibo da pessoa
jurídica e dos sócios do último exercício;
4.8.2.6.

Ficha cadastral preenchida e assinada;

4.8.2.7.

Balanço patrimonial;

4.8.2.8.
Se o comprador for representado por procurador, cópia do RG e CPF do
procurador, observado o disposto abaixo;
4.8.2.9.
Se o comprador efetuar o pagamento a prazo, além dos documentos
relacionados acima, declaração de faturamento da Pessoa Jurídica dos últimos 12
(doze) meses, assinada pelo Contador;
4.8.3.Instrumento Público de Procuração: no caso de representação por terceiro, tanto de
pessoa física quanto de pessoa jurídica, a procuração deverá ser por instrumento
público, ou seja, lavrada em Tabelionato de Notas, outorgada de forma irrevogável e
irretratável e constando poderes expressos para a compra de imóveis e para assinar a
ficha cadastral para os fins do disposto na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998,
regulamentada pelo Decreto nº 2.799 de 08 de Outubro de 1998.
4.8.4.Comprador Estrangeiro: deverá atender a todos os requisitos legais que tratem da
matéria, não podendo alegar, em hipótese alguma, desconhecimento da legislação
brasileira que disciplina o assunto.
4.8.5.Menores de 18 anos: Só poderão adquirir imóvel se comprovadamente emancipados
ou assistidos/representados por seu representante legal, assim como os civilmente
incapazes;
4.8.6.Outros Documentos: Ao BANDES é reservado o direito de solicitar, a seu único critério,
outros documentos para fins de concretização da compra e venda.
4.9. A não aprovação do lance, em decorrência da análise feita pelo BANDES, não gera direito ao
contrato ou indenização em favor do arrematante.
4.10.
Não havendo a aprovação da venda parcelada, o valor do sinal será devolvido ao
interessado, sem atualização, após dedução das despesas de leilão.
4.10.1. Nessa hipótese, eventuais valores pagos pelo COMPRADOR serão devolvidos para a
mesma conta bancária de sua titularidade, originária de pagamentos ao BANDES e/ou
indicadas em cheques de titularidade do COMPRADOR e entregues ao BANDES por
ocasião do presente Leilão. O comprovante de devolução dos valores ao COMPRADOR,
vale automaticamente como documento comprobatório do cancelamento da venda e
compra e de mútua quitação entre ambos.
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4.11.
Havendo a desistência do arrematante mediante solicitação, sustação ou devolução
por qualquer motivo dos cheques dados em pagamento, o valor do lance pago no ato da
arrematação, ser-lhe-á devolvido, deduzidas as despesas de realização do leilão e multa de
2,0% (dois por cento) incidente sobre o valor da arrematação, a título de arrependimento.
4.11.1. Nessa hipótese, eventuais valores pagos pelo COMPRADOR serão devolvidos
deduzidas as despesas de realização do leilão e multa de 2,0% (dois por cento) para a
mesma conta bancária de sua titularidade, originária de pagamentos ao BANDES e/ou
indicadas em cheques de titularidade do COMPRADOR e entregues ao BANDES por
ocasião do presente Leilão. O comprovante de devolução dos valores ao COMPRADOR,
vale automaticamente como documento comprobatório do cancelamento da venda e
compra e de mútua quitação entre ambos.
4.12. O BANDES está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação

vigente especialmente, as regulamentações emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil)
e COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) com o objetivo de prevenir e
combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme
estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799
de 08 de Outubro de 1998. Portanto, o Comprador, pessoa física ou jurídica, deverá
obrigatoriamente, preencher e assinar, no ato da arrematação do(s) imóvel(is), ficha
cadastral, obrigando-se ainda a informar ao BANDES, imediatamente, caso haja qualquer
alteração nos dados cadastrais fornecidos.
4.13. A formalização da venda, por um dos instrumentos previstos no presente Edital, estará

sempre sujeita à entrega integral dos documentos indicados em 4.8 acima e à análise e
aprovação prévia do BANDES, inclusive análise de crédito e compliance do COMPRADOR.
Fica a exclusivo critério do BANDES e independente de justificativa, realizá-la ou não, sem
que isto lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. O BANDES, ademais, reserva-se ao
direito de, a seu exclusivo critério ou necessidade, não aceitar as arrematações realizadas
por COMPRADOR que possua qualquer pendência, irregularidade ou restrição perante o
BANDES.
5.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. PAGAMENTO A VISTA
5.1.1.Se o COMPRADOR se enquadrar em quaisquer das condições previstas nas alíneas
abaixo, este somente poderá efetuar a compra através da opção à vista:
5.1.1.1.
Se o COMPRADOR estiver em mora com o BANDES ou ainda se o
COMPRADOR for Pessoa Jurídica que tenha na sociedade sócio nessas condições;
5.1.1.2.
Se o COMPRADOR possuir qualquer apontamento cadastral e/ou restrição
junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA, etc...) ou for sócio de
Pessoa Jurídica nessas condições ou, ainda, que tenha na sociedade sócio nessas
condições.
5.1.2.Na arrematação para pagamento à vista, haverá o pagamento de sinal de 50%
(cinquenta por cento), sendo que o saldo do valor da arrematação deverá ser pago em
até 10 (dez) dias corridos após o leilão. O não pagamento no prazo, para todos os
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efeitos legais, caracteriza desistência da arrematação, sendo adotada a regra do item
4.111.
5.2. PAGAMENTO A PRAZO
5.2.1.Sinal de arrematação.
5.2.1.1.
Será obrigatório o pagamento de sinal de, no mínimo, 20% (vinte por cento)
calculado sobre o valor do lance vencedor, conforme tabela do item 5.3. Esse
valor só poderá ser pago à vista, independente da forma de pagamento escolhida.
5.3. Pagamento em parcelas
5.3.1.A arrematação dos lotes poderá ser paga em até 96 (noventa e seis) parcelas mensais,
observando-se a tabela abaixo:

ITEM

TIPO

SINAL DA
SALDO DA
ARREMATAÇÃO ARREMATAÇÃO

ENCARGOS
FINANCEIROS
AO ANO

RESTRIÇÃO

BONUS
PONTUALIDAD
E

I

A Vista

50%

em até 10 dias

II

A Prazo

50%

em até 12
parcelas

2% de juros

Parcela não inferior
a R$ 1.000,00

2%

III

A Prazo

30%

em até 24
parcelas

Tx selic + 2% de juros

Parcela não inferior
a R$ 1.000,0

2%

IV

A Prazo

30%

em até 72
parcelas

Tx selic + 2,5% de juros

Parcela não inferior
a R$ 1.000,00

2%

V

A Prazo

20%

em até 84
parcelas

Tx selic + 3,00% de juros

Parcela não inferior
a R$ 20.000,00

2%

VI

A Prazo

20%

em até 96
parcelas

Tx selic + 3,5% de juros

Parcela não inferior
a R$ 30.000,00

2%

6.

DA FORMALIZAÇÃO
6.1. O BANDES fornecerá ao arrematante recibo do montante do sinal recebido, no ato do
recebimento.
6.2. Os arrematantes terão os seguintes prazos para formalização do contrato:
6.2.1.Pagamento à vista – até 60 (sessenta) dias, contados do prazo da notificação pelo
BANDES, para lavratura e assinatura da competente escritura pública de compra e
venda.

6.2.2.Pagamento a prazo – até 15 (quinze) dias para a assinatura do contrato particular de
promessa de compra e venda, contados da comunicação de aprovação da proposta de
compra parcelada, sob pena de aplicação da sanção prevista no item 4.11.
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6.3. Após o término do pagamento do Contrato de Promessa de Compra e Venda, o comprador
deverá, em até 60 (sessenta) dias, providenciar a escritura pública de transferência do bem,
inclusive seu registro, averbação e transferência junto à Prefeitura e demais órgãos
competentes, sob as penas da lei.
6.4. Decorridos os prazos do item 6.2 para assinatura do contrato ou da escritura de compra e
venda, conforme for o caso, poderá o BANDES considerar como desistência à contratação,
hipótese em que se adotará o procedimento do item 4.11.
7. DO IMÓVEL
7.1. Todos os impostos, taxas e demais contribuições fiscais e/ou condominiais devidos e todos
os ônus incidentes sobre o imóvel, a partir da realização do leilão (ou em data anterior,
desde que expressamente constante no edital), serão de responsabilidade do arrematante,,
cabendo ao BANDES a responsabilidade pelos impostos e taxas até àquela data, mesmo se
lançados posteriormente, com exceção de débitos com o INSS e taxas devidas a qualquer
das esferas arrecadatórias, seja Municipal, Estadual ou Federal, devidas em razão de
construções edificadas e/ou reformas realizadas no imóvel vendido.
7.1.1.O BANDES não regulariza impostos, taxas e demais contribuições fiscais e/ou
condominiais ou quaisquer ônus incidentes sobre os imóveis que forem adquiridos
pelos próprios ocupantes.
7.1.2.A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as fotos e as áreas
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação
deste leilão são meramente enunciativas. O BANDES não responderá por eventuais
diferenças de área e/ou características dos imóveis vendidos, vez que as referências às
suas dimensões são simplesmente anunciativas, conforme previsto no §3º, do art. 500,
do Código Civil, Lei nº 10.406, de 10.01.2002.
7.1.3.Fica desde já esclarecido que os imóveis serão vendidos no exato estado em que se
encontram, física e documentalmente, inclusive, mas não exclusivamente, no tocante
a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. Assim, em nenhuma hipótese, o
COMPRADOR poderá alegar desconhecimento de suas condições, irregularidades,
divergência de áreas, condições estruturais, mudança no compartimento interno,
averbação de benfeitoria, aprovações nos órgãos fiscalizadores, ocupação por
terceiros, condição de foreiro ou terrenos da marinha, estado de conservação e
localização, hipóteses em que não será possível o abatimento proporcional do preço
ou mesmo a rescisão da compra e venda.
7.1.4.Previamente à apresentação do lance, os interessados poderão verificar o imóvel “in
loco” e deverão analisar rigorosamente a sua respectiva documentação imobiliária
junto a equipe de leilão, cientificando-se de todas as características e circunstâncias
que o envolvem. Ainda, o Comprador é exclusivo responsável por apurar previamente
ao Leilão, pessoal e diretamente, a situação de ocupação ou desocupação do imóvel,
independentemente da informação prevista no Edital.
8. EVICÇÃO DE DIREITOS
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8.1. O BANDES responderá, em regra, pela evicção de direitos, sobrevindo decisão judicial
definitiva transitada em julgado anulando o título aquisitivo do BANDES (ex: Escritura, carta
de arrematação ou adjudicação, consolidação da propriedade fiduciária). Excetua-se dessa
regra, os imóveis que contenham neste Edital, Anexos e material de divulgação, referência
expressa à existência de ações judiciais, restrições, ocupação ou irregularidades, ocasião
em que o adquirente assume automaticamente os riscos da aquisição nos termos do art.
448 do Código Civil aplicando-se o item abaixo.
8.2. A responsabilidade do BANDES por evicção será limitada à devolução:
8.2.1.dos valores efetivamente pagos pelo COMPRADOR acrescido pelo IPCA/IBGE, a contar
do pagamento da totalidade do imóvel, se à vista, ou a contar da data do pagamento
do sinal e/ou das parcelas efetivamente pagas, se a prazo;
8.2.2.das despesas condominiais e tributos comprovadamente pagos pelo COMPRADOR
referentes ao período anterior à data do Leilão e;
8.2.3.somente para imóvel vendido na condição de ocupado, das despesas condominiais e
tributos comprovadamente pagos pelo COMPRADOR;
8.2.4.custas e emolumentos cartorários pagos em razão da outorga e registro da escritura
definitiva de venda e compra. Fica esclarecido que, nesta hipótese, o COMPRADOR não
poderá pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles
estipulados no Artigo 450 do Código Civil Brasileiro, nem mesmo por benfeitorias
eventualmente edificadas pelo COMPRADOR no imóvel, após a data da aquisição, pelas
quais não poderá pleitear direito de retenção.
8.3. Conforme expressamente informado na descrição específica do lote, alguns imóveis
disponibilizados à venda, poderão estar envolvidos em ações judiciais, o que não constituirá,
em qualquer situação, motivo para o COMPRADOR pleitear o desfazimento da venda.
8.4. O BANDES esclarece ainda que, se eventualmente, após a data da realização do Leilão surgir
qualquer ação judicial envolvendo os imóveis alienados, o BANDES apenas se manifestará
ao COMPRADOR sobre tais ações, após a sua efetiva citação judicial, hipótese em que o
BANDES responderá por evicção de direitos, na forma da lei.
9. DOS RECURSOS
9.1. Do resultado do certame caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ser dirigido ao
leiloeiro.
9.2. Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao arrematante
vencedor para, querendo, impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da comunicação.
9.3. Recebidas as impugnações ou esgotado o prazo para tanto, o leiloeiro deverá, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, submeter os recursos e as impugnações recebidas à autoridade
competente do BANDES, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
documentação respectiva.
9.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.
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10. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
10.1 Em observância à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o BANDES
assegura que atende as condições estabelecidas na referida norma e em legislação infralegal,
incluindo as orientações e normas emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD,
no que refere ao tratamento, guarda, processamento, transmissão, entre outras medidas
relacionadas à proteção de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis, conforme Aviso de
Privacidade constante de seu sítio eletrônico (www.bandes.com.br).
10.2 O BANDES manterá sob sua responsabilidade e adotará todas as precauções, para que os dados
que a ele forem comunicados, sejam armazenados, tratados e utilizados exclusivamente nas
situações relacionadas à contratação e condução de operações/transações decorrentes deste
instrumento, estando o BANDES autorizado a realizar o tratamento dos dados pessoais para os fins
lícitos e, ainda, compartilhá-los com os órgãos governamentais que legalmente os requererem, sendo
vedado o acesso de informações por terceiros sem prévia e expressa autorização dos titulares dos
dados, com exceção das hipóteses legalmente autorizadas.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1.
O BANDES reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente esta licitação, em
qualquer fase, com a devolução de todos os pagamentos realizados, mesmo depois de
julgadas as propostas, sem que caiba aos arrematantes o direito a indenizações,
ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie.
11.2.
Os pagamentos no ato do pregão far-se-ão em moeda nacional e/ou pela emissão de
cheque referente ao sinal, no caso de imóvel ou do lance vencedor no caso de outros bens,
ambos de emissão do arrematante vencedor ou de seu representante legal.
11.3.
Nos pagamentos efetuados em cheque, a quitação somente se operará com a
compensação e a efetiva disponibilização do numerário na conta corrente do BANDES.
11.4.
Informações complementares poderão ser obtidas no BANDES, situado na Av.
Princesa Isabel, 54 – 9º andar – Centro – Vitória/ES – CEP 29010-906 e pelo telefone (27)
3331-4440 ou (27) 3331-4416.
12. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA EM ANEXO

ANEXO I
ANEXO II

Relação dos bens a serem leiloados
Minuta de contrato particular para os imóveis adquiridos a prazo.
Vitória, 12 de abril de 2022
DANIELA CRISTINA
QUEIROZ
CAVALIERI:073077
49700

Assinado de forma
digital por DANIELA
CRISTINA QUEIROZ
CAVALIERI:073077497
00

DANIELA CRISTINA QUEIROZ CAVALIERI
Gerente de Recursos Humanos e
Serviços Administrativos

Página | 9

ANEXO I
Arquivo TR_leilao12_2022.pdf
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI FAZEM O BANCO
DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A –
BANDES E ........................................, NA FORMA
ABAIXO:
Pelo presente instrumento particular de Promessa de Compra e Venda, de um lado como
PROMITENTE VENDEDOR, o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES,
instituição financeira constituída sob a forma jurídica de sociedade anônima de economia mista, com
sede na Av. Princesa Isabel, nº 54, Centro, Vitória-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 28.145.829/0001-00,
aqui representado por seus procuradores MARCOS VIANNA, brasileiro, solteiro, administrador,
nascido em 10 de agosto de 1959, portador da CNH nº 00756716426 e inscrito no CPF/MF sob
número 525.544.907-59, e RIVADAVIA ARTUR MASCARENHAS CAMPOS, brasileiro, casado,
engenheiro florestal, nascido em 09 de junho de 1954, portador da Carteira de Identidade 3.144.091
ES e inscrito no CPF/MF sob o número 606.816.087-49, todos com endereço profissional à Avenida
Princesa Isabel, número 54, 12° Andar, Centro, nesta Capital, conforme procuração lavrada no
Cartório da 2ª Zona Judiciária desta capital, arquivada e registrada nestas Notas e, de outro lado,
como PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), (tratando-se de pessoa jurídica) ..............................,
inscrita no CNPJ sob nº ......................., situada na .........., nº ........ - Bairro ........................, em ............,
aqui representado pelo(a)(s) .................................., nacionalidade, estado civil, profissão, nº de
identidade ............... – data de emissão, filiação, inscrito(a)(s) no CPF do MF sob nº ..................,
residente e domiciliado em .............. endereço com CEP e telefone, ou (tratando de comprador(es)
pessoa(s) física(s) ............................................, nacionalidade, estado civil, profissão, nº de
identidade, .................... – data de emissão, filiação, inscrito(a)(s) no CPF do MF sob nº
..........................., residente e domiciliado em ........... endereço com CEP e telefone, têm justo e
acordado a promessa de compra e venda de imóvel(eis), que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as fotos e as áreas mencionadas
nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação do leilão bem como
deste contrato promessa de compra e venda são meramente enunciativas. O PROMITENTE
VENDEDOR não responderá por eventuais diferenças de área e/ou características do imóvel
objeto deste contrato, vez que as referências às suas dimensões são simplesmente
anunciativas, conforme previsto no §3º, do art. 500, do Código Civil, Lei nº 10.406, de
10.01.2002.
1.2. O PROMITENTE VENDEDOR obriga-se a vender a(o) PROMITENTE COMPRADOR(A) em
caráter “AD CORPUS”, o imóvel de sua legítima propriedade a seguir descrito e
caracterizado:
1.2.1. Descrição do imóvel conforme lote ............ do edital de leilão ............ .........

1.2.2.Tudo constante da matrícula nº .....................
[CONTRATO À VISTA]
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2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor desta promessa de compra e venda é de R$............. (
) pago pelo(a)(s)
PROMITENTE COMPRADOR(A)(S), da seguinte forma: pagamento a vista do valor de
R$................ (
), recebido, neste ato, pelo PROMITENTE VENDEDOR, que dá ao(à)(s)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) plena e geral quitação dessa importância.
[CONTRATO COM PRAZO ATÉ 12 MESES]
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor desta promessa de compra e venda é de R$............. (
) que será pago pelo(a)
PROMITENTE COMPRADOR(A), da seguinte forma: R$................ (
), a título de sinal e
princípio de pagamento (art. 417 do Código Civil Brasileiro), recebido, neste ato, pelo
PROMITENTE VENDEDOR, que dá ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A)plena e geral quitação
dessa importância, ficando o restante da dívida, no valor de R$................ (
), apurado
em .... /....../..... (data do leilão) que o(a)s PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) confessa(m)
dever ao PROMITENTE VENDEDOR, a ser paga em ( ) prestações mensais e sucessivas,
cada uma delas constituídas do principal vincendo dividido pelo número de prestações ainda
não vencidas, e acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao ano vencendo-se a primeira
prestação no dia .../..../..... e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, ficando a
última parcela a ser paga no dia ..../..../......., podendo haver liquidação antecipada do saldo
de principal, apurado até a data do efetivo pagamento.
2.2. Os juros de 2% (dois por cento) ao ano incidirão a partir da data do leilão sobre o saldo
devedor nas datas de suas exigibilidades ou na data de vencimento ou liquidação do
contrato, considerado, para cálculo diário de juros, o número de dias úteis decorridos entre
a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima citadas.
2.3. O(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) terá(ão) direto ao bônus pontualidade de 2%
(dois por cento) ao ano sobre a taxa de juros acima, ao efetuar(em) o pagamento das
prestações nas datas dos seus respectivos vencimentos.

[CONTRATO COM PRAZO ATÉ 24 MESES]

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor desta promessa de compra e venda é de R$............. (
) que será pago pelo(a)
PROMITENTE COMPRADOR(A), da seguinte forma: R$................ (
), a título de sinal e
princípio de pagamento (art. 417 do Código Civil Brasileiro), recebido, neste ato, pelo
PROMITENTE VENDEDOR, que dá ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A) plena e geral
quitação dessa importância, ficando o restante da dívida, no valor de R$................ (
),
apurado em .... /....../..... (data do leilão) que o(a)s PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)
confessa(m) dever ao PROMITENTE VENDEDOR, a ser paga em ( ) prestações mensais e
sucessivas, cada uma delas constituídas do principal vincendo dividido pelo número de
prestações ainda não vencidas e acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao ano + Taxa
Selic, vencendo-se a primeira prestação no dia .../..../..... e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes, ficando a última parcela a ser paga no dia ..../..../......., podendo haver
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liquidação antecipada do saldo de principal acrescido dos juros, calculados até a data do
efetivo pagamento.
2.2. Os juros são devidos à taxa de 2% a.a. (dois por cento ao ano), base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos
financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, calculados sobre o saldo devedor, de acordo com a
sistemática a seguir:
2.2.1.O saldo devedor, incluídos o principal, juros compensatórios e moratórios, e outras
despesas, será capitalizado pela Taxa SELIC diária;
2.2.1.1.
Para efeito da capitalização acima referida, as taxas Selic, fator diário,
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a serem consideradas, estarão defasadas
em 42 (quarenta e dois) dias úteis em relação às datas em que ocorrer a
capitalização do saldo devedor;
2.2.1.2.
O montante apurado será incorporado diariamente ao principal da dívida e
exigível juntamente com as parcelas de amortização do principal e no vencimento
ou liquidação do contrato.
2.2.2.Os juros de 2% a.a. (dois por cento ao ano) incidirão a partir da data do leilão sobre o
saldo devedor nas datas de suas exigibilidades ou na data de vencimento ou liquidação
do contrato, considerado, para cálculo diário de juros, o número de dias úteis
decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima
citadas.
2.3. O(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) terá(ão) direto ao bônus pontualidade de 2%
(dois por cento) ao ano sobre a taxa de juros acima, ao efetuar(em) o pagamento das
prestações nas datas dos seus respectivos vencimentos.
2.4. Se, por qualquer motivo, a Taxa Selic deixar de ser divulgada, será utilizada, em sua
substituição, a taxa de juros publicada pelo Banco Central do Brasil que venha a substituí-la,
publicada e divulgada regularmente.
[CONTRATO COM PRAZO ATÉ 72 MESES]
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor desta promessa de compra e venda é de R$............. (
) que será pago pelo(a)
PROMITENTE COMPRADOR(A), da seguinte forma: R$................ (
), a título de sinal e
princípio de pagamento (art. 417 do Código Civil Brasileiro), recebido, neste ato, pelo
PROMITENTE VENDEDOR, que dá ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A)plena e geral quitação
dessa importância, ficando o restante da dívida, no valor de R$................ (
), apurado
em .... /....../..... (data do leilão) que o(a)s PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) confessa(m)
dever ao PROMITENTE VENDEDOR, a ser paga em ( ) prestações mensais e sucessivas,
cada uma delas constituídas do principal vincendo dividido pelo número de prestações ainda
não vencidas e acrescido de juros de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano + Taxa Selic,
vencendo-se a primeira prestação no dia .../..../..... e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes, ficando a última parcela a ser paga no dia ..../..../......., podendo haver
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liquidação antecipada do saldo de principal acrescido dos juros, calculados até a data do
efetivo pagamento.
2.2. Os juros são devidos à taxa de 2,5% a.a. (dois e meio por cento ao ano), base 252 (duzentos

e cinquenta e dois) dias úteis, acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos
financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, calculados sobre o saldo devedor, de acordo com a
sistemática a seguir:
2.2.1.O saldo devedor, incluídos o principal, juros compensatórios e moratórios, e outras
despesas, será capitalizado pela Taxa SELIC diária;
2.2.1.1.
Para efeito da capitalização acima referida, as taxas Selic, fator diário,
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a serem consideradas, estarão defasadas
em 42 (quarenta e dois) dias úteis em relação às datas em que ocorrer a
capitalização do saldo devedor;
2.2.1.2.
O montante apurado será incorporado diariamente ao principal da dívida e
exigível juntamente com as parcelas de amortização do principal e no vencimento
ou liquidação do contrato.
2.2.2.Os juros de 2,5% a.a. (dois e meio por cento ao ano) incidirão a partir da data do leilão
sobre o saldo devedor nas datas de suas exigibilidades ou na data de vencimento ou
liquidação do contrato, considerado, para cálculo diário de juros, o número de dias
úteis decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade
acima citadas.
2.3. O(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) terá(ão) direto ao bônus de pontualidade de 2%
(dois por cento) ao ano sobre a taxa de juros acima, ao efetuar(em) o pagamento das
prestações nas datas dos seus respectivos vencimentos.
2.4. Se, por qualquer motivo, a Taxa Selic deixar de ser divulgada, será utilizada, em sua
substituição, a taxa de juros publicada pelo Banco Central do Brasil que venha a substituí-la,
publicada e divulgada regularmente.
[CONTRATO COM PRAZO ATÉ 84 MESES]
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor desta promessa de compra e venda é de R$............. (
) que será pago pelo(a)
PROMITENTE COMPRADOR(A), da seguinte forma: R$................ (
), a título de sinal e
princípio de pagamento (art. 417 do Código Civil Brasileiro), recebido, neste ato, pelo
PROMITENTE VENDEDOR, que dá ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A)plena e geral quitação
dessa importância, ficando o restante da dívida, no valor de R$................ (
), apurado
em .... /....../..... (data do leilão) que o(a)s PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) confessa(m)
dever ao PROMITENTE VENDEDOR, a ser paga em ( ) prestações mensais e sucessivas,
cada uma delas constituídas do principal vincendo dividido pelo número de prestações ainda
não vencidas e acrescido de juros de 3% (três por cento) ao ano + Taxa Selic, vencendo-se a
primeira prestação no dia .../..../..... e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes,
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ficando a última parcela a ser paga no dia ..../..../......., podendo haver liquidação antecipada
do saldo de principal acrescido dos juros, calculados até a data do efetivo pagamento.
2.5. Os juros são devidos à taxa de 3% a.a. (três por cento ao ano), base 252 (duzentos e

cinquenta e dois) dias úteis, acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos
financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, calculados sobre o saldo devedor, de acordo com a
sistemática a seguir:
2.1.1.O saldo devedor, incluídos o principal, juros compensatórios e moratórios, e outras
despesas, será capitalizado pela Taxa SELIC diária;
2.1.1.1.
Para efeito da capitalização acima referida, as taxas Selic, fator diário,
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a serem consideradas, estarão defasadas
em 42 (quarenta e dois) dias úteis em relação às datas em que ocorrer a
capitalização do saldo devedor;
2.1.1.2.
O montante apurado será incorporado diariamente ao principal da dívida e
exigível juntamente com as parcelas de amortização do principal e no vencimento
ou liquidação do contrato.
2.1.2.Os juros de 3% a.a. (três por cento ao ano) incidirão a partir da data do leilão sobre o
saldo devedor nas datas de suas exigibilidades ou na data de vencimento ou liquidação
do contrato, considerado, para cálculo diário de juros, o número de dias úteis
decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima
citadas.
2.2. O(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) terá(ão) direto ao bônus pontualidade de 2%
(dois por cento) ao ano sobre a taxa de juros acima, ao efetuar(em) o pagamento das
prestações nas datas dos seus respectivos vencimentos.
2.3. Se, por qualquer motivo, a Taxa Selic deixar de ser divulgada, será utilizada, em sua
substituição, a taxa de juros publicada pelo Banco Central do Brasil que venha a substituí-la,
publicada e divulgada regularmente.
[CONTRATO COM PRAZO ATÉ 96 MESES]
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor desta promessa de compra e venda é de R$............. (
) que será pago pelo(a)
PROMITENTE COMPRADOR(A), da seguinte forma: R$................ (
), a título de sinal e
princípio de pagamento (art. 417 do Código Civil Brasileiro), recebido, neste ato, pelo
PROMITENTE VENDEDOR, que dá ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A)plena e geral quitação
dessa importância, ficando o restante da dívida, no valor de R$................ (
), apurado
em .... /....../..... (data do leilão) que o(a)s PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) confessa(m)
dever ao PROMITENTE VENDEDOR, a ser paga em ( ) prestações mensais e sucessivas,
cada uma delas constituídas do principal vincendo dividido pelo número de prestações ainda
não vencidas e acrescido de juros de 3,5% (três vírgula cinco por cento) ao ano + Taxa Selic,
vencendo-se a primeira prestação no dia .../..../..... e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes, ficando a última parcela a ser paga no dia ..../..../......., podendo haver
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liquidação antecipada do saldo de principal acrescido dos juros, calculados até a data do
efetivo pagamento.
2.6. Os juros são devidos à taxa de 3,5% a.a. (três e meio por cento ao ano), base 252 (duzentos

e cinquenta e dois) dias úteis, acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos
financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, calculados sobre o saldo devedor, de acordo com a
sistemática a seguir:
2.1.1.O saldo devedor, incluídos o principal, juros compensatórios e moratórios, e outras
despesas, será capitalizado pela Taxa SELIC diária;
2.1.1.1.
Para efeito da capitalização acima referida, as taxas Selic, fator diário,
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a serem consideradas, estarão defasadas
em 42 (quarenta e dois) dias úteis em relação às datas em que ocorrer a
capitalização do saldo devedor;
2.1.1.2.
O montante apurado será incorporado diariamente ao principal da dívida e
exigível juntamente com as parcelas de amortização do principal e no vencimento
ou liquidação do contrato.
2.1.2.Os juros de 3,5% a.a. (três e meio por cento ao ano) incidirão a partir da data do leilão
sobre o saldo devedor nas datas de suas exigibilidades ou na data de vencimento ou
liquidação do contrato, considerado, para cálculo diário de juros, o número de dias
úteis decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade
acima citadas.
2.2. O(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) terá(ão) direto ao bônus pontualidade de 2%
(dois por cento) ao ano sobre a taxa de juros acima, ao efetuar(em) o pagamento das
prestações nas datas dos seus respectivos vencimentos.
2.3. Se, por qualquer motivo, a Taxa Selic deixar de ser divulgada, será utilizada, em sua
substituição, a taxa de juros publicada pelo Banco Central do Brasil que venha a substituí-la,
publicada e divulgada regularmente.
3. CLÁUSULA TERCEIRA: EVICÇÃO DE DIREITOS
3.1. O PROMITENTE VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de direitos, sobrevindo
decisão judicial definitiva transitada em julgado anulando o título aquisitivo do PROMITENTE
VENDEDOR (ex: Escritura, carta de arrematação ou adjudicação, consolidação da
propriedade fiduciária). Excetua-se dessa regra, caso o edital, catálogo, material de
divulgação ou a descrição do imóvel neste contrato promessa de compra e venda contenha
referência expressa à existência de ações judiciais, restrições, ocupação ou irregularidades,
ocasião em que o adquirente assume automaticamente os riscos da aquisição nos termos
do art. 448 do Código Civil aplicando-se o item abaixo.
3.2. A responsabilidade do PROMITENTE VENDEDOR por evicção será limitada à devolução:

Página | 16

3.2.1.Dos valores efetivamente pagos pelo PROMITENTE COMPRADOR acrescido pelo
IPCA/IBGE, a contar do pagamento da totalidade do imóvel, se à vista, ou a contar da
data do pagamento do sinal e/ou das parcelas efetivamente pagas, se a prazo;
3.2.2.Das despesas condominiais e tributos comprovadamente pagos pelo PROMITENTE
COMPRADOR referentes ao período anterior à data do Leilão e;
3.2.3.Somente para imóvel vendido na condição de ocupado, das despesas condominiais e
tributos comprovadamente pagos pelo PROMITENTE COMPRADOR;
3.2.4.Custas e emolumentos cartorários pagos em razão da outorga e registro da escritura
definitiva de venda e compra. Fica esclarecido que, nesta hipótese, o PROMITENTE
COMPRADOR não poderá pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo
daqueles estipulados no Artigo 450 do Código Civil Brasileiro, nem mesmo por
benfeitorias eventualmente edificadas pelo PROMITENTE COMPRADOR no imóvel
objeto deste contrato, após a data da aquisição, pelas quais não poderá pleitear direito
de retenção.
3.3. O PROMITENTE VENDEDOR esclarece ainda que, se eventualmente, após a data da
realização do Leilão surgir qualquer ação judicial envolvendo o imóvel objeto deste contrato,
o PROMITENTE VENDEDOR apenas se manifestará ao PROMITENTE COMPRADOR sobre tais
ações, após a sua efetiva citação judicial, hipótese em que o PROMITENTE VENDEDOR
responderá por evicção de direitos, na forma da lei.
4. CLÁUSULA QUARTA: DA POSSE SOBRE O(S) IMÓVEL(IS)
4.1. O(A)(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) é exclusivo responsável por apurar
previamente, pessoal e diretamente, a situação de ocupação ou desocupação do imóvel,
independentemente da informação fornecida pelo PROMITENTE VENDEDOR.
4.2. Constatado pelo(a)(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) que o imóvel está desocupado,
o PROMITENTE VENDEDOR, dá ao(à)(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), desde já, a
posse precária do imóvel e este(s) fica(m) obrigado(s) a mantê-la, em nome do PROMITENTE
VENDEDOR, e defendê-la de qualquer turbação ou esbulho, podendo fazer no imóvel as
benfeitorias que julgar necessárias, obedecendo às posturas municipais e aos regulamentos
administrativos vigentes.
4.3. Constatado pelo(a)(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) que o imóvel esteja ocupado,
o(a)(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) assume total responsabilidade pelas
providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como suas
respectivas despesas e respectivos riscos, cabendo O(A)(S) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES), previamente à arrematação / aquisição, certificar-se sobre os custos e
procedimentos necessários para tanto.
4.3.1.Caso o PROMITENTE VENDEDOR já tenha ingressado com medida judicial para
retomada da posse do imóvel, conforme expressamente informado em sua descrição,
caberá ao COMPRADOR arcar com todas as providências e despesas necessárias,
inclusive honorários advocatícios para, a critério do PROMITENTE VENDEDOR:
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4.3.1.1.

Sub-rogar-se na ação judicial em substituição ao PROMITENTE VENDEDOR;

4.3.1.2.

Ingressar na ação judicial existente como assistente até final julgamento;

4.3.1.3.
Propor nova ação, com a consequente desistência da anterior (mediante
concordância da parte contrária).
4.3.1.4.
Em havendo decisão desfavorável ao PROMITENTE VENDEDOR, O(A)(S)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) deverá ingressar com nova medida
possessória, a seu critério e responsabilidade, assumindo todas as providências,
despesas e riscos relacionados.
5. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO(A)(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)
5.1.

A análise das condições físicas e jurídicas do Imóvel e de dívidas relacionadas é de
responsabilidade exclusiva DO(A)(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), conforme sua
conveniência e avaliação do negócio para tomada de decisão de compra. Eventuais
informações de ações judiciais e pendências informadas pelo PROMITENTE VENDEDOR, bem
como outras informadas no curso da negociação, desde já, terão função colaborativa uma
vez que a responsabilidade de análise e diligência é/são DO(A)(S) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES) e tal risco compõe a base da contratação e a formação do preço do
bem.

5.2. O(A)(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) assume(m) a responsabilidade pelo
pagamento de todos os tributos, taxas ou contribuições de melhoria, incidentes sobre o
imóvel, que se vencerem a partir da data da arrematação que originou este instrumento (ou
em data anterior, desde que expressamente constante no edital),, ficando
obrigado(s) a pagá-los nas épocas determinadas, mesmo que lançados, em nome do
PROMITENTE VENDEDOR.
5.3. Responsabilizando-se, também o(a)(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) pelo
pagamento das despesas de foro e laudêmio, se existirem, impostos, inclusive de
transmissão, despesas com lavratura e registro da escritura do imóvel e outras, porventura
advindas desta promessa de compra e venda, mesmo aquelas oriundas de indenizações de
posseiros ou ações para imissão ou reintegração de posse do imóvel, assumindo
administrativa e financeiramente inteira e total responsabilidade pela desocupação do
imóvel e por ações judiciais, inclusive de retificação de área, se for o caso, que porventura
estejam em curso ou venham a ser intentadas com este objetivo.
5.4. Também responde o(a)(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) pelas reformas e pelos
reparos de qualquer origem, incluindo as benfeitorias necessárias e a regularização de
quaisquer delas e por débitos com o INSS e taxas devidas a qualquer das esferas
arrecadatórias, seja Municipal, Estadual ou Federal, devidas em razão de construções
edificadas, reformas e/ou reparos realizados no imóvel vendido ou necessárias para sua
regularização, mesmo se decorrentes de fatos anteriores ao leilão que deu origem ao
presente instrumento.
5.5. Se o PROMITENTE VENDEDOR for obrigado a pagar diretamente ao Fisco quaisquer
impostos, taxas, contribuições e demais encargos fiscais, não satisfeitos pelo(a)
PROMITENTE COMPRADOR(A) nos prazos legais, obriga(m)-se este(s) a reembolsá-Io da
importância despendida, devidamente acrescida dos encargos previstos na cláusula sexta,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do aviso que lhe(s) for expedido pelo
PROMITENTE VENDEDOR.
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5.6. Fica desde já esclarecido que o imóvel será vendido no exato estado em que se encontra,
física e documentalmente, inclusive, mas não exclusivamente, no tocante a eventuais ações,
ocupantes, locatários e posseiros. Assim, em nenhuma hipótese, o PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES) poderá alegar desconhecimento de suas condições, irregularidades,
divergência de áreas, condições estruturais, mudança no compartimento interno,
averbação de benfeitoria, aprovações nos órgãos fiscalizadores, ocupação por terceiros,
condição de foreiro ou terrenos da marinha, estado de conservação e localização, hipóteses
em que não será possível o abatimento proporcional do preço ou mesmo a rescisão da
compra e venda.
6. CLÁUSULA SEXTA: DA REPRESENTAÇÃO DA DÍVIDA
6.1. A dívida será representada por este contrato, que tem valor de título executivo, devendo
ser paga, na forma prevista na Cláusula Segunda deste contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO ATRASO NO PAGAMENTO
7.1. Ocorrendo atraso no pagamento, a partir do dia imediatamente após o vencimento de
quaisquer obrigações financeiras, até a data do seu efetivo pagamento, incidirão sobre as
mesmas, além da remuneração ajustada na Cláusula Segunda, juros de mora à taxa de 12%
(doze por cento) ao ano, mais a multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante
total devido.
7.2. O PROMITENTE VENDEDOR terá direito à pena convencional de 10% (dez por cento), sobre
o montante total devido pelo PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), se tiver que recorrer ao
Poder Judiciário para receber qualquer parcela de seu crédito.
8. CLÁUSULA OITAVA: DAS FACULDADES CONFERIDAS AO PROMITENTE VENDEDOR
8.1. O atraso no pagamento de qualquer das prestações referente a esta promessa de compra
venda a prazo facultará ao PROMITENTE VENDEDOR, a seu único e exclusivo critério, com
base nas suas cláusulas, a adoção das seguintes medidas:
8.1.1.Exigir, além dos encargos ordinários previstos no contrato, os decorrentes da mora,
referidos na Cláusula Sexta, ou;
8.1.2.O desfazimento do negócio com a consequente perda pelo(a) PROMITENTE
COMPRADOR(A) da comissão do leiloeiro, se houver, do sinal e/ou 20% dos valores
pagos, sem que Ihe(s) caiba(m) direito a quaisquer ressarcimento ou reclamações
judiciais e/ou extrajudiciais;
8.1.3.A execução automática das prestações vencidas e vincendas, sem prejuízo da
reintegração na posse imediata do imóvel pelo PROMITENTE VENDEDOR, até a
completa quitação do mesmo.
8.2. No caso de desfazimento do negócio, além da retenção do percentual previsto no item 8.1.2,
será devido pelo PROMITENTE COMPRADOR o percentual de 1% (um por cento) por mês,
sobre o valor previsto na Cláusula Segunda, a título de ocupação do imóvel, a qual se
presume desde a assinatura do presente instrumento.
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8.3. O percentual previsto no Item 8.2 incidirá imediatamente após o início do inadimplemento
e poderá ser retido da quantia a ser devolvida ao PROMITENTE COMPRADOR no momento
da rescisão, caso haja.
8.4. Caracterizado o descumprimento de qualquer cláusula contratual, optando o PROMITENTE
VENDEDOR pela rescisão do contrato, automaticamente estará desfeita a presente
Promessa de Compra e Venda, retornando a posse do imóvel ao PROMITENTE VENDEDOR,
na qualidade de proprietário, não cabendo ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A) o direito de
retenção e indenização por benfeitorias de qualquer natureza que tenham sido realizadas
no mencionado imóvel, o qual deverá ser restituído incontinenti, sob pena de configuração
de esbulho possessório.
9. CLÁUSULA NONA: DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA
9.1. A escritura definitiva de compra e venda, em cumprimento da presente promessa, será
lavrada no Tabelião de Notas de escolha do(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), após o
pagamento da parcela final do preço avençado, mediante requisição do(s) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES), o que deverá ocorrer dentro de 60 (sessenta) dias, ficando o(a)(s)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) obrigado(a)(s) a proceder, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, após a outorga da citada escritura, seu registro no Cartório de Registro de
Imóveis competente, observando-se as disposições contidas na Cláusula Quarta deste
contrato, bem como as previstas no edital.
9.1.1.O(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) se obrigam a escolher um Tabelião de Notas
que deverá colher as assinaturas dos procuradores do PROMITENTE VENDEDOR em
local previamente definido pelos procuradores ou que possa fazer a coleta das
assinaturas e vontade das partes através de ferramenta on-line, juridicamente válida
para escrituras de compra e venda de imóveis, mediante o uso de certificado digital –
ICP-Brasil.
9.1.2.As despesas necessárias com a celebração da lavratura da escritura e seu registro no
Cartório de Registro de Imóveis competente, o respectivo imposto de transmissão,
taxas, custas e emolumentos em cartório, incluindo, mas não se limitando a despesas
relativas a certidões e/ou procurações, confecção de Cadastro Ambiental Rural,
levantamentos topográficos, memorial descritivo e outros que venham a ser
solicitados, ou seja, todos os documentos necessários para a formalização da venda,
correrão sob responsabilidade do(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES).
9.2. O PROMITENTE VENDEDOR terá direito à pena convencional de 10% (dez por cento), sobre
o valor previsto na Cláusula Segunda, se tiver que recorrer ao Poder Judiciário para compelir
o(a)(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) a lavrar e/ou registrar a escritura de compra e
venda definitiva do bem.
9.3. Após a quitação do preço, a escritura de compra e venda definitiva do bem somente será
lavrada em favor de terceiro se o PROMITENTE COMPRADOR(A) assim requerer
formalmente, ocasião na qual figurará necessariamente como anuente na referida escritura.
10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS
10.1.
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A presente promessa está sujeita às seguintes condições gerais:

10.1.1. Se o PROMITENTE VENDEDOR tiver de recorrer aos meios judiciais, para a defesa ou
recebimento do que lhe for devido de principal e acessórios, que o(a)(s)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) reconhece(m) desde logo como líquida e certa,
ser-lhe-ão devidos honorários advocatícios que forem arbitrados em juízo, incidindo
idêntico encargo também na hipótese de cobrança administrativa, desde que haja
notificação assinada por advogado, cujos honorários advocatícios, nesta hipótese ficam
arbitrados em 10% (dez por cento) do que for devido;
10.1.2. A tolerância do PROMITENTE VENDEDOR em relação à inobservância ou
descumprimento pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) de qualquer condição
estipulada, não constituirá precedente, novação ou modificação nos termos deste
contrato, os quais só poderão ser alterados por acordo escrito;
10.1.3. Para todos os fins e efeitos de direitos, os contratantes declaram aceitar o presente
contrato nos expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se por si ou aos seus
sucessores ou herdeiros a bem e fielmente cumpri-lo;
10.1.4. A presente Promessa de Compra e Venda é feita nos expressos termos do Edital de
Pregão de Alienação de Bens nº ............., realizado em ................., promovido pelo
PROMITENTE VENDEDOR, cujas disposições e especificações são partes integrantes
deste contrato, independentemente de transcrição, também sujeito às disposições da
Lei nº 13.303, de 30.06.2016, o Regulamento de Licitações e Contratos do Bandes
aprovado em 30/05/2018 e o Regulamento de Bens Não de Uso do Bandes, no que
couber.
11. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
Em observância à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o BANDES assegura
que atende as condições estabelecidas na referida norma e em legislação infralegal, incluindo as
orientações e normas emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, no que refere
ao tratamento, guarda, processamento, transmissão, entre outras medidas relacionadas à proteção
de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis, conforme Aviso de Privacidade constante de seu
sítio eletrônico (www.bandes.com.br).
O BANDES manterá sob sua responsabilidade e adotará todas as precauções, para que os dados que
a ele forem comunicados, sejam armazenados, tratados e utilizados exclusivamente nas situações
relacionadas à contratação e condução de operações/transações decorrentes deste instrumento,
estando o BANDES autorizado a realizar o tratamento dos dados pessoais para os fins lícitos e, ainda,
compartilhá-los com os órgãos governamentais que legalmente os requererem, sendo vedado o
acesso de informações por terceiros sem prévia e expressa autorização dos titulares dos dados, com
exceção das hipóteses legalmente autorizadas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
12.1.
Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorrerem deste
contrato, as partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Vitória - ES, com
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das partes abaixo identificadas e assinadas.
Vitória (ES), __ de _______ de 20__.
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
PROMITENTE VENDEDOR

PROMITENTE COMPRADOR(A)
TESTEMUNHAS:
2. ________________________________
Nome:
CPF nº
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1. ________________________________
Nome:
CPF nº

