
 

I - LEILÃO 

Modalidade: LEILÃO ON-LINE   Nº 01/2020  

Critério para Julgamento: Maior Lance 

 Data do leilão:  21/07/2020 

 Horário: 11h 

Sitio eletrônico: www.liderleiloes.com.br 

 Inicio dos lances   14/07/2020 ás 11h  

 

II - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 

torna público que realizará processo licitatório, LEILÃO PÚBLICO, na 

modalidade ONLINE para venda dos imóveis descritos neste Edital, a 

ser conduzido pela LEILOEIRA OFICIAL -  Tatiana Paula Zani de Sousa - 

JUCESP 723. 

Local: O leilão  se realizará em 21 de  julho de 2020, na modalidade  

online através do site www.liderleiloes.com.br com abertura de 

recebimento de lances no dia 14  de julho  de 2020 e inicio do 

fechamento dos lotes dia  21 de julho de 2020 as 11 h . 

 

III - DO PROCEDIMENTO DE VENDA 

Os bens serão vendidos em dois lotes a quem maior lance oferecer, por 
valor igual ou superior ao lance mínimo estipulado, reservando-se ao 
comitente Vendedor, o direito de liberar ou não o bem pelo maior preço 
alcançado. Ao ofertar o lance, o participante estará ratificando seu 
prévio conhecimento e plena concordância quanto a todos os termos do 
edital e condições de venda disponibilizadas pela leiloeira, 
notadamente quanto às condições e restrições específicas de cada 
imóvel. Eventuais alterações nas descrições dos imóveis, ou suas 
respectivas condições de venda, ocorridas até a data de realização do 
leilão, serão, a critério do Comitente Vendedor, noticiadas por meio do 

http://www.liderleiloes.com.br/
http://www.liderleiloes.com.br/


 
site www.liderleiloes.com.br, cabendo ao interessado acompanhar e se 
cientificar das referidas alterações. 
  
IV - DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 
  
Serão aceitos somente lances via internet, com participação on-line dos 
interessados, por meio de acesso identificado e fornecido sob exclusiva 
responsabilidade da leiloeira, através de seu site, estando os 
interessados sujeitos integralmente às Condições de Venda e de 
Pagamento dispostas neste edital de leilão. O interessado ao efetuar o 
cadastramento deverá ter capacidade, autoridade e legitimidade para 
assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes nas 
Condições de Venda e de Pagamento dispostas no edital de leilão. Para 
participação do leilão somente on-line, deverão os interessados efetuar 
cadastro prévio no site da leiloeira, e enviar a documentação 
necessária bem como anuir às regras de participação dispostas 
no site do leiloeiro para obtenção de "login" e "senha", o qual validará e 
homologará os lances em conformidade com as disposições do edital. A 
concretização da arrematação, mediante formalização do recibo de 
arrematação e Instrumento de Compra e Venda ou Escritura Pública, 
somente será realizada em nome da pessoa que efetuou o cadastro 
prévio no site da leiloeira, não sendo permitido a formalização de 
recibos ou transferência da propriedade em nome de terceiros. Os 
lances oferecidos somente on-line não garantem direitos ao 
proponente/arrematante em caso de recusa do leiloeiro ou por 
qualquer outra ocorrência, tais como, queda ou falhas no sistema, 
conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, sejam quais 
forem os motivos, posto que são apenas facilitadores de oferta aos 
interessados, com os riscos naturais às falhas ou impossibilidades 
técnicas, imprevisões e intempéries, que são assumidos com 
exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo 
cabível qualquer reclamação a respeito. 
  
V - DO ENVIO DE LANCES ON-LINE 
Os interessados cadastrados e habilitados para o leilão estarão aptos a 
ofertar lances por meio do sistema on-line no site da leiloeira, devendo 
ser respeitado o horário estipulado para o encerramento do lote.  
 
 
VI - DOS IMPEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO 



 
É vedada a alienação para compradores com restrições cadastrais ou 
em mora perante o Vendedor ou outras Instituições, ainda, se figurar no 
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tais como, Serasa, SPC, etc. 
Constatando-se qualquer uma das situações durante a realização do 
evento, o imóvel será reconduzido a pregão, a critério exclusivo do 
Vendedor. Caso a constatação ocorra após o encerramento do evento, a 
venda poderá ser considerada sem efeito a critério do Vendedor. Em 
qualquer situação não há obrigação do Vendedor em informar ao 
arrematante as restrições existentes pois fica a seu critério a conclusão 
ou não da venda. 
  
VII - DAS VISITAS PRÉVIAS AOS IMÓVEIS 
As fotos dos imóveis divulgadas são meramente ilustrativas, 
competindo, portanto, aos interessados, procederem visita prévia à 
realização do leilão. 
Visitas poderão ser agendadas com o Antonio Luiz Paes Leme  

através do telefone (11) 3730–1089  

  
VIII - DA VENDA EM CARÁTER AD CORPUS E CONFORME  O ESTADO 
FISICO DOS IMÓVEIS 
Os imóveis serão vendidos em caráter "AD CORPUS" e no estado em que 
se encontram, sendo que as áreas mencionadas nos editais, folhetos e 
outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas e 
repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, isto é, o 
arrematante adquire o imóvel como se apresenta como um todo, 
independentemente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas 
quais forem, não podendo, por conseguinte, exigir complemento de 
área, reclamar eventuais mudanças nas disposições internas dos 
imóveis apregoados, não podendo ainda, alegar desconhecimento das 
condições, características e estado de conservação e localização dos 
bens, seja a que tempo ou título for, não sendo cabível, portanto, 
pleitear a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço em 
tais hipóteses. 
 
 
  
IX - DA VENDA CONFORME O ESTADO FISCAL E DOCUMENTAL DOS 
IMÓVEIS E DA RESPONSABILIDADE POR REGULARIZAÇÕES 
NECESSÁRIAS 



 
Os imóveis serão vendidos na situação em que se encontram 
registrados no cartório de registro de imóveis onde estão matriculados 
e nas condições fiscais em que se apresentarem perante os órgãos 
públicos, obrigando-se o Comprador, de maneira irrevogável e 
irretratável, a promover regularizações de qualquer natureza, 
cumprindo inclusive, quaisquer exigências de cartórios ou de 
repartições públicas, inclusive previdenciárias, que tenham por objeto 
a regularização dos imóveis junto a cartórios e órgãos competentes, o 
que ocorrerá sob suas exclusivas expensas. De igual modo, o Vendedor 
não responde por débitos não apurados junto ao INSS dos imóveis com 
construção em andamento, concluída ou reformada, não averbada no 
Registro de Imóveis competente, bem como quaisquer outros ônus, 
providências ou encargos necessários. 
  
X - DA CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DE EXIGÊNCIAS E 
RESTRIÇÕES DE USO DOS IMÓVEIS 
O Comprador deverá se cientificar prévia e inequivocadamente, por 
conta própria, das exigências e restrições de uso impostas pela 
legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal), 
especialmente no tocante a legislação e preservação ambiental, 
saneamento, situação enfitêutica, uso do solo e zoneamento, servidões 
de qualquer natureza às quais estará obrigado a respeitar por força da 
arrematação do imóvel, não ficando o Vendedor, responsável por 
qualquer levantamento ou providências neste sentido. O Vendedor não 
responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de 
caráter ambiental. 
  
XI - DO PAGAMENTO  DO SALDO 
Caso a opção do arrematante tenha sido de forma parcelada, o saldo 
restante para qualquer das opções de parcelamento, a contagem para 
fins de pagamento, deverá ser feita a partir do pagamento da 
entrada. Ocorrendo atraso no pagamento do saldo do preço, 
inclusive antes do registro do Instrumento na matricula do imóvel, 
independentemente das medidas que possam ser adotadas no sentido 
da rescisão contratual, sobrevirá o acréscimo imediato de juros de 
mora à razão de 12% a.a. (doze por cento ao ano), correção monetária 
pelo IGP-M e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida. O 
não pagamento do saldo do preço, facultará ao Vendedor considerar o 
negócio rescindido de pleno direito, retendo 50% (cinquenta por cento) 
de todas as quantias já pagas pelo Comprador bem como a comissão do 



 
Leiloeiro, a título compensatório, ficando o imóvel liberado para ser 
comercializado novamente pelo Vendedor. Não constituirão motivo 
para desfazimento do negócio pelo Comprador eventual atraso na 
formalização do Instrumento de venda, especialmente quando 
celebrado fora da Sede da Matriz do Vendedor. 
 
 
XII - DA IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO PELO 
ARREMATANTE  
O lance declarado vencedor não comporta arrependimento unilateral, 
portanto, após notificado o(a) Comprador(a) para a formalização da 
escritura pública ou Instrumento, conforme o caso, não sendo estes 
devidamente formalizados por iniciativa do arrematante, perderá este 
em proveito do Vendedor, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) 
do montante dos valores pagos, incluindo as arras, independentemente 
de qual tenha sido o motivo alegado para o rompimento do 
negócio, verba essa que tem a finalidade de ressarcir o Vendedor dos 
prejuízos pelo direitos relativos ao imóvel, pelo simples fato de terem 
permanecido à disposição do arrematante  no período de vigência do 
liame jurídico, perdendo ainda, todos os direitos com relação à compra 
efetuada inclusive a comissão do Leiloeiro, ficando o imóvel liberado ao 
Vendedor, de imediato, para nova venda. 
  
XIII - DA ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
COMPRA E VENDA 
As escrituras serão lavradas perante o Tabelionato indicado mediante a 
integral quitação do preço. Vencida a documentação disponibilizada 
para outorga da Escritura Pública, por culpa do Comprador, ficará sob 
sua responsabilidade, a obtenção de novos documentos, hipótese em 
que o Vendedor não poderá ser responsabilizado no caso de atraso. 
Lavrada a escritura, deverá o Comprador apresentar ao Vendedor, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da lavratura, a comprovação 
do registro perante o Ofício Imobiliário competente, com a 
apresentação da certidão atualizada da matricula do imóvel, bem como 
da alteração cadastral perante órgãos públicos quanto à 
responsabilidade por tributos e encargos. 
  
XIV - DA ASSINATURA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA 



 
Na hipótese de ocorrer qualquer pendência documental que obste a 
imediata lavratura da escritura pública definitiva, ficará facultado ao 
Vendedor celebrar Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 
Compra quitado. O Comprador ficará obrigado a receber a escritura 
pública definitiva ou Instrumento tão logo concluídas todas as 
regularizações e providências necessárias. 
   
XV - DAS DESPESAS COM A TRANSFERENCIA DOS IMÓVEIS  
Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e 
despesas necessárias à transferência dos imóveis, tais como, imposto de 
transmissão, taxas, emissão de alvarás, certidões, certidões 
pessoais, certidões em nome do Vendedor, outorga de escrituras 
públicas, emolumentos cartorários, registros, averbações de qualquer 
natureza, inclusive o recolhimento de laudêmio e obtenção de certidões 
autorizativas, ainda que relativo a hipóteses de situações enfitêuticas 
não declaradas ao tempo da alienação. 
  
XVI - DA CLÁUSULA E POSSE DO IMÓVEL  
A posse dos bens será transferida ao arrematante em até 72 (setenta e 
duas) horas após comprovada a compensação bancária do valor 
integral do lance. Confirmadas as compensações bancárias, operar-se-á 
automaticamente a transmissão da posse, direitos, obrigações e ações 
incidentes sobre o imóvel, por força da cláusula constituti ora 
estabelecida, cabendo ao arrematante providenciar seu ingresso no 
imóvel, podendo, a seu critério e após os prazos acima, retirar as chaves 
dos imóvel perante a agência indicada na descrição do bem. 
 
XVII - DA RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ENCARGOS INCIDENTES 
SOBRE OS IMOVEIS  
Todos os débitos pendentes relativos a tributos e outros encargos, que 
incidem sobre os imóveis serão de responsabilidade do Vendedor até a 
data do leilão. 
  
XVIII - DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE NOVAÇÃO OU RENUNCIA DE 
DIREITOS  
A omissão ou tolerância do Vendedor, em exigir o estrito cumprimento 
dos termos e condições do edital e ou instrumento utilizado para 
formalizar a venda, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará 
os seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
  



 
XIX -DO FORO DE ELEIÇÃO  
Fica eleito o Foro da Comarca de cada imóvel, para neles sejam 
dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital. 
 
 
 
XX - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  

1 -  À vista: O comprador deverá pagar em até 24 horas após a 
arrematação, a importância equivalente ao lance efetuado, e a 
comissão do leiloeiro, em depósito bancário de cheques separado 
/ TED.  
 
 

2. – À PRAZO  
  
 
2.1 –  Parcelado, o arrematante deverá pagar em até 2 dias úteis, após a 
arrematação, sinal  de no mínimo de 20% do valor do lance e o saldo 
em 11 (onze) parcelas mensais, iguais, consecutivas e sem acréscimos; 
 
2.2 – Parcelado, o arrematante deverá pagar em até 2 dias úteis, após a 
arrematação, sinal de no mínimo de 30% do valor do lance e o saldo 
restante em até 36 parcelas mensais, iguais, consecutivas, acrescidas 
mensalmente da taxa de juros efetivo de 12% a.a. - Tabela Price e 
correção mensal pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, se 
positivo. 
 
Observação: O financiamento do saldo a pagar, é de inteira  
responsabilidade do arrematante o SERPRO não realiza 
financiamentos.   A escritura ou qualquer outro documento de quitação  
definitiva somente será emitida ao término do financiamento 
 
 
XXII - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

 

Lote 01 –  Edifício Comercial com recepção, cabina primária c/ trafo de 

800 KVAs, ar condicionado, elevador, sanitários masculino/feminino, 



 
área de escritórios c/ mobiliário inservível, situado a Rua Plínio 

Ramos, 99 – Santa Efigenia – São Paulo/SP com área aproximada de 

1.286,80 m² e área construída aproximada de 2.444m² . As demais 

características e individualizações do imóvel, incluindo as medidas, 

áreas e confrontações encontram-se descritas e caracterizadas na 

matrícula nº 6074, do 5º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de São Paulo. Contribuinte nº 001.024.0014-8                                                 

VALOR MÍNIMO NO LEILÃO: R$ 13.117.000,00 (treze milhões cento e 

dezessete mil reais)  Situação: Desocupado e sem dívidas de IPTU e 

Condomínio 

Lote 02 –  Edifício Comercial com recepção, cabina primária c/ trafo de 

500 KVAs, ar condicionado, elevador, sanitários masculino/feminino, 

área de escritórios, situado a Rua Antonio Paes, 114/134  – Centro 

Histórico de São Paulo – São Paulo/SP com área do terreno 

aproximada de 2.963,00 m²  e área construída aproximada de 

7.734,30m² . As demais características e individualizações do imóvel, 

incluindo as medidas, áreas e confrontações encontram-se descritas e 

caracterizadas na matrícula nº 102131, do 5º Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de São Paulo. Contribuinte nº 001.024.0027-

1VALOR MÍNIMO NO LEILÃO: R$ 14.017.100,00 ( quatorze milhões 

dezessete mil e cem reais) 

Situação: Desocupado e sem dívidas de IPTU e Condomínio 

 

 
 


