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EDITAL DE LEILÃO PÚIBLICO 

EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO - ON-LINE N.º 01/2021 
 

LEILÃO DE IMÓVEL URBANO EM CAMPOS NOVOS-SC 
 

DATA DE REALIZAÇÃO: a partir de 30/03/2021 à 30/04/2021, às 09h30min 
LOCAL: ON-LINE – www.danielgarcialeiloes.com.br 

 

OBJETO: 01 (uma) sala comercial com sobreloja nº 02 em alvenaria com área total 
de 123,01 m², localizada no Condomínio Residencial Terra Bella, situada na Rua 
Coronel Farrapo, nº 555, Centro, na cidade de Campos Novos, registrada sob a 
matrícula de nº. 28.684, ficha nº 01, no Cartório de Registro de Campos Novos/SC. 

 

 
 
1. PREÂMBULO 
 
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL– Seccional de Santa Catarina, doravante 
denominada OAB-SC, inscrita no CNPJ sob  nº 82.519.190/0001-12, com sede à Rua 
Paschoal Apóstolo Pitsica nº 4860, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, 
Florianópolis/SC, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
a partir de 30/03/2021 a 30/04/2021, às 09h30min, leilão público on-line de bem 
imóvel, nas condições estabelecidas no presente edital, tendo, como Leiloeiro 
Oficial, o Sr. DANIEL ELIAS GARCIA, matrícula AARC/306– 
www.danielgarcialeiloes.com.br. 
 
 
2. DATA DA SESSÃO 
 
2.1. O leilão será realizado a partir de 30/03/2021 a 30/04/2021, ambos às 
09h30min na modalidade on-line, mediante o recebimento de lances por meio do site 
www.danielgarcialeiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público Oficial DANIEL ELIAS 
GARCIA, matrícula AARC/306.  
 
2.2 O Leilão é regido pelo Decreto 21.981/32, com as modificações introduzidas 
pelo Decreto 22.427/33, bem como pela Instrução Normativa do Departamento 
Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI nº. 72/2019.  
 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO  
 
3.1. Para estar apto a ofertar lances para a aquisição do bem exposto no site na 
internet: www.danielgarcialeiloes.com.br, o interessado deverá ser capacitado 
para contratar nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos 
somente poderão adquirir algum bem se emancipados, representados ou assistidos 
pelo responsável legal. 
 
3.2. Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em 
situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou 
em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado 
de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços e 
Negativa Municipal. 
 
3.3. Poderão participar do presente leilão, pessoas jurídicas ou físicas, 
devidamente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF, respectivamente, possuidoras de documento de 
identidade, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas, ou seus procuradores, 
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desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato (esta com firma 
reconhecida), ou cópia devidamente autenticada em cartório. 
3.4. Pessoa Física - RG e CPF. 
3.5. Comprovante de Endereço. 
 
3.6. Pessoa Jurídica - cópia do cartão de inscrição no CNPJ devidamente 
autenticado em cartório, dos atos constitutivos e alterações, inscrição estadual, 
cópia do comprovante de endereço e dos documentos pessoais de seu representante 
legal, quando for o caso. 
 
3.7. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e pela legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados, em qualquer momento ou fase do 
processo licitatório. 
 
3.8. A não apresentação dos documentos especificados neste edital implicará na 
imediata desqualificação do interessado para participação no leilão, em qualquer 
das modalidades aqui previstas.  
 
4. DO BEM 
 

IMÓVEL URBANO EM CAMPOS NOVOS/SC 

LOTE DESCRIÇÃO COMPLEMENTO LANCE INICIAL 
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01 (uma) sala comercial com sobreloja nº 02 
em alvenaria com área total de 123,01 m², 
fração ideal 2,0548%, parcela ideial de 
solo 25.04570 m², localizada no Condomínio 
Residencial Terra, Bella, situada na Rua 
Coronel Farrapo, nº 555, Centro, na cidade 
de Campos Novos. Demais especificações, 
conforme a matrícula de nº. 28.684, ficha 
nº 01, no Cartório de Registro de Campos 
Novos/SC. Avaliada em R$ 498.628,69 
(quatrocentos e noventa e oito mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e 
sessenta e nove centavos). 

 - Livre de
gravames e ônus; 

- Benfeitorias 
todas averbadas; 
- Não há 
possibilidade de 
ser atingido por 
enchentes; 
- Não possui 
invasões, nem 
posseiros; 
- Não possui 
restrições 
ambientais; 
- Não possui 
projeto de 
apropriação e 
nada que possa 
comprometer o 
Imóvel. 

 
 
 
 
 

 
R$ 516.209,56 
(quinhentos e 
dezesseis mil, 

duzentos e 
nove reais e 
cinquenta e 

seis centavos) 
 

 
 
4.1. A alienação é feita em caráter “AD-CORPUS”, sendo que a área mencionada no 
Edital, catálogo e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas, 
não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do bem ou influenciar a 
decisão de oferta de lances para sua arrematação. 
 
4.2. O bem apregoado será vendido NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO em que se encontra, 
livre e desembaraçado de quaisquer dívidas ou ônus reais, exceto aqueles 
referidos na descrição do imóvel e SEM GARANTIA, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, 
estado de conservação e localização.  
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4.3. Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de 
conservação do bem e, ainda, em se tratando de bem imóvel, de eventuais 
restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções 
futuras. 
 
4.4. O interessado declara ter pleno conhecimento do presente Edital, SENDO DE 
SUA RESPONSABILIDADE A VISTORIA PRÉVIA DO BEM, isentando a ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, Seccional de Santa Catarina e o Leiloeiro por eventuais vícios existentes 
no bem adquirido. 
 
4.5. Reserva-se a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Seccional de Santa Catarina, o 
direito de liberar ou não o bem objeto de Leilão a quem maior lance oferecer, de 
acordo com o seu critério ou necessidade. 
 
4.6.  Considerar que a sala está ocupada e a desocupação ocorrerá no prazo de 30 
dias contados da efetivação da venda.  
 
 
5. DA VISITAÇÃO 
 
5.1. Os interessados deverão entrar em contato com o leiloeiro, por meio dos 
telefones: 0800 278 7431; (48) 3081- 2310 e (48) 99138-6012, para agendamento de 
visita, com antecedência de 24 (vinte quatro) horas. 
 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 
 
6.1. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é 
responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não 
podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 
 
6.2. O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, alterar o 
valor do incremento de cada lote. 
 
6.3. Não havendo mais lances ofertados, será considerado vencedor o maior lance 
registrado, finalizando-se, assim, o ato. Caso o bem não seja objeto de 
arrematação poderá, fica preestabelecido que o leiloeiro pode apresentar à Ordem 
dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina os lances que mais se 
aproximarem do valor mínimo de negociação, para deliberação do Conselho da OAB.  
 
 
7. DOS LANCES  
 
7.1. A simples apresentação de proposta pelos licitantes implicará a aceitação de 
todas as disposições do presente edital. 
 
7.2. Os lances poderão ser realizados a partir do primeiro do dia 30/03/2021, às 
09h30min. 
 
7.3. O interessado em participar do leilão deverá cadastrar-se previamente no 
site www.danielgarcialeiloes.com.br, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o 
interessado responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no 
preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados 
pessoais e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no 
Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico. 
 
7.4. Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório, no ato 
do seu preenchimento, anexar cópias dos documentos solicitados no site 
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www.danielgarcialeiloes.com.br, quais sejam: a) se pessoa física: Carteira de 
Identidade, CPF e comprovante de residência; b) se pessoa jurídica: CNPJ, 
contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e 
CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva. 
 
7.5. A aprovação do cadastro será confirmada por meio do e-mail informado pelo 
usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 
 
7.6. As pessoas físicas e jurídicas que tiverem seu cadastro online aprovado, 
automaticamente estarão outorgando poderes ao leiloeiro oficial para assinar em 
seu nome Recibo Provisório ou Nota de Leilão. 
 
7.7. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e 
não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades 
nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao 
controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados 
que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE VENDA 
 
8.1. O valor informado como “Lance Inicial” não significa o preço mínimo para a 
venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, no decorrer 
do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, 
a critério da Vendedora.  
 
8.2. Os lances vencedores do imóvel, independentemente do valor, serão recebidos 
na forma CONDICIONAL e serão submetidos à posterior análise e homologação da 
Vendedora, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
 
8.3. Os proponentes, ao aceitarem participar do leilão, estão sujeitos a 
ofertarem lances que serão condicionados à aprovação da Vendedora, nos prazos e 
condições previstas neste Edital, situação a que estão cientes e plenamente de 
acordo.  
 
8.4. Fica reservado à Vendedora o direito de não homologar a venda e não liberar 
o imóvel pelo maior preço ofertado, independente de quaisquer justificativas, não 
sendo conferido ao adquirente o direito de pleitear quaisquer valores 
indenizatórios ou alegar prejuízos de qualquer natureza.  
 
8.5. Aprovado o lance pela Vendedora dentro desse prazo, o Comprador estará 
obrigado ao pagamento do preço do sinal, parcela ou do total do bem arrematado 
(conforme condição de pagamento) e ao pagamento total da comissão do Leiloeiro de 
5% (cinco por cento) sobre o valor do arremate, à vista, em 24h.  
 
8.6. Caso haja direito de preferência a ser respeitado, este prazo iniciará após 
o decurso do prazo legal de 30 (trinta) dias após a notificação do detentor do 
referido direito ou após a desistência expressa do mesmo, o que ocorrer primeiro.  
 
8.7. Caso a Vendedora não aprove o valor ofertado, o lance será desconsiderado, 
não sendo devido qualquer valor pelo proponente. 
 
9. DO PAGAMENTO 
 
9.1. À Vista: O valor imediato exigido é de 5% (cinco por cento) do lance 
oferecido, a título de Sinal/Caução, servindo tal valor como arras, devendo ser 
quitado por meio de Depósito Identificado (CPF/CNPJ) ou Transferência Eletrônica 
Disponível (TED) na rede bancária Sicoob Advocacia – Banco 756 – Agência 3326, 
Conta corrente 87012-9, à vista, em até 24 horas da arrematação. O bem/lote 
somente será liberado para o Arrematante/Comprador após a compensação do crédito 
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em nome da OAB/SC em dados bancários que serão oportunamente fornecidos ao 
Arrematante/Comprador. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, 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. 
 
9.2. DO VALOR REMANESCENTE A SER PAGO PELO ARREMATANTE/COMPRADOR: O 
Arrematante/Comprador terá até 10 (dez) dias para efetuar o pagamento do Saldo 
Remanescente de 95,00% (noventa e cinco por cento). 
 
9.3. Parcelado: O valor do arremate do imóvel poderá ser parcelado em 07 (sete) 
parcelas iguais, corrigidas pelo INPC, sendo a primeira em até 10 (dez) dias após 
a data do arremate e, mais 6 (três) parcelas mensais e consecutivas, no mesmo dia 
do mês subsequente.  
 
9.4. A impontualidade no pagamento de quaisquer das parcelas citadas, ensejará a 
cobrança de multa convencional de 2% (dois por cento) e o juro moratório de 1% 
(um por cento) ao mês, independentemente das custas, despesas com a cobrança e 
honorários advocatícios; b) CLÁUSULA RESOLUTIVA: O não pagamento das parcelas por 
período superior a 60 (sessenta) dias, dará ensejo à VENDEDORA de exigir a 
resolução do contrato, se não preferir exigir o seu cumprimento, pela via 
judicial, sendo que em quaisquer dos casos, a COMPRADORA responderá por perdas e 
danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil Brasileiro; 
 
9.5. Caso o Arrematante não cumpra com o pagamento dentro do prazo estabelecido, 
acarretará juros de mora de 1% (um por cento) a incidir sobre o valor corrigido 
do débito devido, acrescido de multa de 20% (vinte por cento) sobre a 
arrematação, além dos 5% (cinco por cento) da comissão do Leiloeiro. 
 
9.6. Se o arrematante não honrar com o pagamento, configurar-se-á a desistência 
da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões perante a Ordem 
dos Advogados Seccional de Santa Catarina, acarretando-lhe a perda dos valores 
pagos, inclusive os relacionados à comissão do Leiloeiro. 
 
9.7. O Leiloeiro Oficial está autorizado a utilizar dos meios legais para efetuar 
a cobrança dos valores devidos pelo arrematante. 
 
9.8. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre qualquer 
das propostas de pagamento parcelado. 
 
9.9. O Comprovante de Arrematante do Leiloeiro será emitido em nome do 
arrematante e entregue/enviado ao mesmo no local do leilão ou via e-mail. 
 
 
10. DA INADIMPLÊNCIA E DAS SANÇÕES 
 
10.1. Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado e o valor devido ao 
leiloeiro no prazo supra estipulado, a arrematação ficará cancelada, devendo o 
arrematante pagar o valor devido ao leiloeiro e o valor correspondente a multa de 
20% (vinte por cento) do lance ofertado e ao pagamento de eventuais despesas 
incorridas. Nessa hipótese, os dados cadastrais do arrematante poderão ser 
incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, bem como inscritos em dívida ativa 
para posterior cobrança administrativa ou judicial. 
 
10.2. Tais valores devidos figuram como dívida líquida e certa nos termos do art. 
786, do Código de Processo Civil corrigida monetariamente até o efetivo pagamento 
sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes do Processo Criminal (art. 171, 
inciso VI, do Código Penal). 
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10.3. Os valores recolhidos pelo Arrematante/Comprador a título de Valores 
Garantidores (Sinal/Caução e Comissão da Venda Pública) serão revertidos em 
multa, nos casos de: - desistência; - não cumprimento do prazo para pagamento; - 
não formalização da venda no prazo ou na forma estabelecida, por motivos 
ocasionados pelo Arrematante/Comprador; - descumprimento de quaisquer outras 
condições estabelecidas no presente Edital. Bem como, poderá promover a Execução 
prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32.  
 
10.4. O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro 
leilão divulgado no site na internet: www.danielgarcialeiloes.com.br, pelo que 
seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados ao 
este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados. 
 
10.5. Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em situação "suspenso/irregular" 
junto à Receita Federal ou com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal 
e/ou SINTEGRA, ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 
 
10.6. Nenhum pagamento será processado ao arrematante penalizado, sem que antes 
tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
10.7. O leiloeiro dispõe de todos os lanços captados e registrados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso), ou faça 
uso da faculdade da desistência da arrematação, a Ordem dos Advogados Seccional 
de Santa Catarina, ao seu livre alvedrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, poderá convocar os demais ofertantes subsequentes para que 
demonstrem seu interesse em prosseguir na condição de arrematante. 
 
 
11. DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL 
 
11.1. Eventuais encargos e tributos perante os órgãos competentes, bem como todas 
as demais despesas referentes ao imóvel serão assumidos pela Vendedora até a data 
do leilão, salvo o (s) imóvel (is) com direito de preferência, cuja 
responsabilidade do Vendedor sobre o imóvel, bem como os frutos obtidos pela 
locação, será até a data do pagamento do total ou do sinal, após o decurso do 
prazo legal.  
 
11.2. Correrão por conta do arrematante todas as despesas e providências 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, destacando-se, mas não estando 
limitadas às seguintes: registro do Instrumento Particular de Venda e Compra de 
Imóvel através de Leilão Extrajudicial ou do Contrato de Financiamento 
Imobiliário com Garantia – emitido pela Vendedora ou por Instituição Financeira – 
no Registro de Imóveis competente (vendas através de parcelamento ou 
financiamento imobiliário); registro da Escritura Pública de Venda e Compra – 
emitida por Tabelionato de Notas de conveniência da Vendedora – no Registro de 
Imóveis competente (vendas à vista); imposto de transmissão; foro; laudêmio; 
taxas; alvarás; certidões; emolumentos; registros; averbações; levantamento de 
eventual restrição imposta por lei de zoneamento/uso do solo; legislação 
ambiental e etc., bem como, providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar do registro do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel através 
de Leilão Extrajudicial, do Contrato de Financiamento Imobiliário com Garantia ou 
da Escritura Pública de Venda e Compra, a alteração/atualização cadastral do nome 
do proprietário no IPTU e demais tributos que lhe recair, de forma a transferir o 
tributo para seu nome junto ao órgão responsável.  
 
11.3. Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, 
georreferenciamento, averbação de reserva legal, averbação de construção, todas 
as despesas, as iniciativas e os meios necessários para a efetiva regularização 
das pendências junto ao cartório imobiliário, prefeitura municipal e demais 
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órgãos competentes, correrão por conta do adquirente.  
 
11.4. Existindo pendência judicial sobre o imóvel, o adquirente se declara 
informado da demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes e 
exonerando a Comitente de prestar garantia pela evicção.  
 
11.5. Existindo valores não quitados de luz, água, IPTU, ITR, CCIR, condomínio, 
etc., o adquirente se declara informado do fato, assumindo de modo expresso a 
responsabilidade pela quitação das importâncias devidas, eximindo a Comitente de 
qualquer ônus para a regularização.  
 
11.6. Os interessados deverão cientificar-se previamente das restrições impostas 
pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao bem / lote deste 
Edital de Leilão, por força da arrematação. 
 
 
12. DO VALOR DEVIDO AO LEILOEIRO 
 
12.1. O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado), nos termos do 
art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981, de 19/10/32.  
 
12.2. O valor devido ao Leiloeiro não está incluso no valor do lance ofertado. 
 
 
13. DO IMÓVEL   
 
13.1. A formalização da definitiva Escritura Pública de Compra e Venda deverá ser 
efetivada no prazo de trinta (30) dias, contados do pagamento integral do bem 
alienado. 
 
13.2. Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor, a partir da data da 
arrematação do imóvel, todas as eventuais despesas com averbações decorrentes da 
lavratura da escritura pública de compra e venda e seu registro.  
 
13.3. A venda do bem é efetuada sob a forma “AD CORPUS” e será vendido e entregue 
no estado em que se encontra, reconhecendo os proponentes como indevida qualquer 
reclamação por conta da situação dos mesmos. 
 
 
14. DA TRANSMISÃO DA POSSE 
 
14.1. Na venda à vista, transcorrido o prazo para a desocupação do imóvel 
estabelecido em edital e cumpridas as determinações dispostas, a posse será 
transmitida em até 72 horas úteis após comprovada a compensação bancária do valor 
integral do lance. 
 
14.2. Na venda à prazo, a quitação, transferência do imóvel e a posse pelo 
arrematante serão efetivadas somente após o pagamento de todas as parcelas. 
 
14.3. O imóvel arrematado será disponibilizado pela Ordem dos Advogados Seccional 
de Santa Catarina, ao arrematante/procurador, mediante a apresentação do 
Comprovante de Arrematação e/ou entrega de Procuração com firma reconhecida, se 
for o caso, bem como a formalização da definitiva Escritura Pública de Compra e 
Venda. 
 
14.4. Para efetuar a posse do bem arrematado, o arrematante deverá agendar data e 
horário junto à Ordem dos Advogados Seccional de Santa Catarina, cujo contato 
será oportunamente informado.  
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14.5. O Leiloeiro não tem qualquer responsabilidade pela entrega do bem objeto de 
venda em Leilão ao arrematante. 
 
14.6. Deverão ser observadas, para a posse, as condições específicas do imóvel. 
Quanto ao imóvel ocupado, ocorrida a compensação do valor integral relativo ao 
lance, caberá exclusivamente ao comprador todas as providências e despesas 
necessárias relacionadas à desocupação do imóvel. 
 
14.7. A par das cláusulas usuais em transações da espécie, o instrumento de venda 
conterá a seguinte cláusula: "as dimensões do imóvel são de caráter secundário, 
meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro 
imobiliário, absolutamente irrelevantes para o instrumento firmado, consagrando o 
(s) ARREMATANTE (S) o negócio como sendo "ad corpus", ou seja, do imóvel como um 
todo, independentemente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas quais 
forem. Por consequência, o (s) outorgado (s) comprador (es) declara (m) 
expressamente concordar que se eventualmente encontrar (em) área inferior à 
enunciada neste instrumento, ainda que a diferença exceda a 1/20 (um vinte avos), 
não poderá (ão) exigir o complemento da área, reclamar a rescisão do contrato ou 
o abatimento proporcional do preço ". 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. As normas que disciplinam este leilão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que observado o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da licitação.  
 
15.2. É de inteira responsabilidade dos participantes, a observância das normas e 
instruções previstas neste Edital, arcando os mesmos com as consequências da 
inobservância de quaisquer avisos ou erratas expedidas pela Ordem dos Advogados 
Seccional de Santa Catarina. 
 
15.3. A participação implica na concordância e aceitação de todos os termos do 
presente Edital, bem como as demais obrigações legais decorrentes. 
 
15.4. As consequências - decorrentes dos atos praticados para participar deste 
Leilão - não geram nenhum dever de indenizar pela Ordem dos Advogados Seccional 
de Santa Catarina. 
 
15.5. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Ordem dos 
Advogados Seccional de Santa Catarina, com base na legislação em vigor. 
 
15.6. As dúvidas que surgirem durante o leilão serão analisadas pelo leiloeiro e 
pela Ordem dos Advogados Seccional de Santa Catarina. 
 
15.7. Havendo anulação por ilegalidade, não possuirá direito à restituição do 
valor pago o arrematante que houver concorrido para a prática da irregularidade. 
 
15.8. A suspensão do leilão, mediante prévia comunicação aos que demonstrarem 
interesse, não gera qualquer indenização aos mesmos. 
 
15.9. Todos os horários estabelecidos neste Edital, em avisos ou erratas emitidas 
referentes ao Leilão ora estabelecido, observarão, para todos os efeitos, o 
horário oficial de Brasília; toda menção a valores neste Edital refere-se à moeda 
corrente nacional, a saber, o Real (R$). 
 
15.10. Para dirimir judicialmente as questões oriundas do presente Edital, será 
competente o foro da Comarca da Justiça Federal de Florianópolis – SC. 
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15.11. Eventuais controvérsias surgidas no curso do leilão e os casos omissos 
serão imediatamente submetidas ao crivo administrativo da Ordem dos Advogados 
Seccional de Santa Catarina.  
 
15.12. Quaisquer esclarecimentos e informações a respeito do bem serão prestadas 
pelo Leiloeiro, por e-mail: contato@dgleiloes.com.br, site: 
www.danielgarcialeiloes.com.br, ou pelos telefones (48) 3081-2310 | 3413-7180 ou 
99138-6012.  
 

Criciúma/SC, 26 de março de 2021. 
 
 

Daniel Elias Garcia 

Leiloeiro Público Oficial - AARC/306 
Leiloeiro Rural – FAESC/036 
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