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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO VIRTUAL Nº 01/2021 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC – Administração 

Nacional, serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, portadora 

do CNPJ/MF de nº 33.469.172/0001-68, entidade de formação profissional sem 

fins lucrativos, com sede na Avenida Ayrton Senna, nº 5.555, Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro/RJ, torna público aos interessados que o Leiloeiro Público Oficial 

Fernando Cézar Tobias da Silva, inscrito na Junta Comercial do Distrito Federal - 

JUCIS/DF, sob o nº 013, realizará LEILÃO, “DO TIPO MAIOR LANCE”, do imóvel 

descrito neste edital. O procedimento licitatório será regido pelas condições 

deste edital, pelo Decreto Federal n. 21.981, de 19 de outubro de 1932, pela 

Instrução Normativa DREI nº 72/2019 e Resolução Senac 958/2012. 

 

DO OBJETO DO LEILÃO 

 

1.1  O presente leilão tem por objeto a alienação de 1 (um) imóvel de 

propriedade do SENAC/AN, situado no Setor Hoteleiro Norte (SH/Norte), Quadra 

HN-5, Lote “G”, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, medindo 15,00m pelos lados 

norte e sul e 50,00m pelos lados Leste e Oeste, com área total de 750,00m², 

registrado sob a matrícula n. 149.655, no 2º Ofício de Registro de Imóveis de 

Brasília, pelo critério de maior lance. 

 

1.2  O imóvel será vendido no estado de conservação e condição em que se 

encontra, não cabendo, pois, a respeito dele, qualquer reclamação posterior 

quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 

 

1.3 Quanto às normas urbanísticas aplicáveis ao imóvel descrito no item 1.1 

deste Edital, caberá ao arrematante a apuração junto à Administração do 

Governo do Distrito Federal (GDF) quanto ao uso e destinação. 

 

1.4 O preço mínimo de venda do imóvel objeto do leilão é de R$ 38.200.000,00 

(trinta e oito milhões e duzentos mil reais). 

 

DO LEILÃO VIRTUAL 

 

2.1  O Leilão será realizado em sessão pública, admitindo-se lances 

exclusivamente via internet, pelo site oficial do leiloeiro, www.dfleiloes.com.br, 

mediante condições de segurança em todas as suas fases. A sessão pública para 

a disputa dos lances, dirigida pelo Leiloeiro Oficial indicado no preâmbulo, será 

realizada de acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, no local, data 

e hora descritos a seguir. 
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2.2 Data de início do leilão: 19 de abril de 2021; horário: 9h30min. 

 

2.3 Data de fim do leilão: 19 de abril de 2021; horário: 12h00min. 

 

2.4 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, sendo que nas 

localidades onde houver diferença de fuso horário, o horário adotado será o do 

local da realização do leilão, dessa forma serão registradas no sistema eletrônico 

e na documentação relativa ao certame. 

 

2.5 O certame será conduzido pelo Leiloeiro Oficial indicado no preâmbulo 

deste Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; 

c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; 

d) declarar o vencedor; 

e) elaborar a ata da sessão. 

 

2.6 Os trabalhos serão conduzidos pelo Leiloeiro Oficial supramencionado, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 

site do leiloeiro: www.dfleiloes.com.br. 

 

2.7 Até 01 (um) dia útil antes do início do certame, o interessado poderá 

formular consultas, informando o número deste leilão, para o e-mail: 

contatodfleiloes@gmail.com. 

 

2.8 Sem prejuízo da exposição virtual, o bem poderá ser vistoriado pelo 

interessado, que, para esse fim, deverão entrar em contato com o leiloeiro pelo 

telefone: (61) 3552-4667 ou pelo e-mail contatodfleiloes@gmail.com, para 

agendamento de visita. 

 

2.9 É permitida, exclusivamente, avaliação visual do lote, sendo vedado outro 

procedimento de qualquer natureza. 

 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão oferecer lances pessoas físicas e pessoas jurídicas, inscritas 

respectivamente no Cadastro de Pessoa Física - CPF e no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ, possuidores de documento de identidade. 

http://www.dfleiloes.com.br/
mailto:fcezardf@gmail.com
http://www.dfleiloes.com.br/
mailto:contatodfleiloes@gmail.com
mailto:contatodfleiloes@gmail.com


Fernando Cézar Tobias da Silva 
Leiloeiro Público Oficial 

JCDF 13/99 

 
 

SHA – SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS, CONJUNTO 02, CHÁCARA 02, LOTE 05, PARTE “A” - BRASÍLIA/D.F. - CEP: 71.985-300 
- FONE: (61) 3552-4667 / CELULAR: (61) 9 8147-0091 

Site: www.dfleiloes.com.br / E-mail: fcezardf@gmail.com 

3.2. É vedada a participação de: 

a) Parentes até o terceiro grau (afim ou consanguíneo) de dirigentes ou 

empregados do SENAC – Administração Nacional, inclusive os membros dos seus 

órgãos deliberativos e fiscais; 

b) O Leiloeiro que conduzirá o presente procedimento licitatório e membros 

da sua equipe de apoio; 

c) Empresa que tenha no seu quadro societário dirigente ou ex-empregado 

do SENAC – Administração Nacional, incluídos os membros dos seus órgãos 

deliberativos e fiscais; 

d) Empresa temporariamente suspensa do direito de licitar ou contratar com 

o SENAC – Administração Nacional. 

 

3.3 A participação no leilão implicará o conhecimento e aceite por parte dos 

licitantes de que o imóvel será entregue no estado em que se encontra, sem 

garantia, e que pode ter vícios ocultos, desconhecidos pelo SENAC/AN e pelo 

Leiloeiro, e pelos quais estes não se responsabilizam nem aceitarão reclamações. 

 

 

DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no 

site do leiloeiro (www.dfleiloes.com.br), aceitando os termos e condições 

informados. Após a finalização do cadastro juntamente com a senha de acesso ao 

sistema será encaminhado ao interessado via e-mail uma mensagem de 

confirmação de cadastro liberado. O simples cadastro no site não habilita o 

usuário a participar dos leilões eletrônicos. 

 

4.2 Para participar dos leilões eletrônicos é necessário o cadastro no site do 

Leiloeiro, por meio do link “Cadastre-se” e proceder com o envio dos seguintes 

documentos: 

 

4.2.1 Pessoas físicas: 

a) Registro Geral (RG) ou outro documento oficial de identificação com foto; 

b) Passaporte ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), caso a pessoa seja 

estrangeira; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Comprovante de endereço. 
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4.2.2 Pessoas jurídicas: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Contrato Social, Ato Constitutivo ou Registro Comercial no órgão 

competente; 

c) Documento oficial de identificação com foto do representante legal da 

empresa ou procurador; 

d) Procuração por instrumento público ou particular, neste caso com firma 

reconhecida, com poderes específicos de representação no presente 

procedimento licitatório, caso o representante não seja sócio com poderes de 

administração. 

 

4.3 O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação. 

 

4.4 O cadastro deverá ser realizado com ao menos 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência do fim do leilão. 

 

4.5 Após o preenchimento adequado dos campos da ficha de cadastro e envio 

da documentação, no prazo de até 24h, o interessado receberá um e-mail 

confirmando o cadastro e autorizando a sua participação no certame. 

 

4.6 Caso haja falta ou necessidade de complementação documental, o 

leiloeiro enviará e-mail ao endereço fornecido no cadastro para complementação 

pelo licitante. Toda documentação deverá ser enviada no mínimo até 12h antes 

do fim do leilão. 

 

4.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 

não cabendo ao SENAC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

4.8 O credenciamento do proponente e de seu representante legal implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade para 

realização das transações inerentes ao Leilão. 

 

4.9 Caso haja necessidade, o interessado poderá entrar em contato com o 

leiloeiro por meio do e-mail contatodfleiloes@gmail.com para requerer 

agendamento de cadastro presencial e inserção do lance no sistema eletrônico. 
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4.10 Maiores informações acerca do cadastro no sistema constam no endereço 

www.dfleiloes.com.br. 

 

 

DOS LANCES 

 

5.1 A partir da data de início do leilão e após estar devidamente habilitado a 

participar no sistema, o interessado poderá enviar lance antecipadamente até o 

final do leilão, deixando-o registrado no sistema. 

 

5.2 A participação na sessão pública do Leilão dar-se-á por meio da digitação 

da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

oferta de lances, via Internet, na página do site: www.dfleiloes.com.br.  

 

5.3 Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos 

representantes, sendo estes irretratáveis e irrevogáveis. 

 

5.4 A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos 

termos do presente Edital e de seus anexos. 

 

5.5 O leilão será encerrado a critério do Leiloeiro, podendo ser prorrogado a 

seu critério. 

 

5.6 Para julgamento e classificação dos lances, será adotado o critério do 

MAIOR LANCE, observadas as especificações e parâmetros definidos neste edital. 

 

5.7 Os lances serão ofertados de maneira eletrônica, a partir do preço mínimo 

estabelecido pelo Senac - Administração Nacional. 

 

5.8 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, 

em tempo real, do valor do lance. O sistema não identificará o autor dos lances 

aos demais participantes. 

 

5.9 A cada lance ofertado, via Internet, o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo valor por meio do e-mail cadastrado. 

 

5.10 Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que 

tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fixado a 

critério do leiloeiro. 
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5.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

5.12 Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro pelo 

Leiloeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital. 

 

5.13 O Leiloeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para 

lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, 

mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da sessão. 

 

5.14 Sobrevindo lance nos 15 (quinze) minutos antecedentes ao termo final do 

leilão, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 15 (quinze) minutos 

e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 15 (quinze) minutos, 

para que todos os interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances, 

passados 15 (quinze) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. 

 

5.15 Não serão admitidos lances remetidos via e-mail. 

 

5.16 O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance vencedor. 

 

5.17 Uma vez apresentado um lance, caso este seja declarado como vencedor, 

o licitante se obriga a pagar a comissão integral do leiloeiro, mesmo em caso de 

desistência posterior. 

 

 

DO PAGAMENTO 

 

6.1 O arrematante deverá efetuar o pagamento à vista, referente ao valor 

total do imóvel, diretamente ao SENAC/AN, por meio de depósito bancário ou 

transferência bancária, no prazo de até 10 (dez) dias corridos após a realização 

do leilão. 

 

6.2  Os pagamentos devem ser realizados à vista na seguinte conta corrente do 

SENAC/AN: Banco do Brasil 001, Ag. 1769-8, conta corrente 611925-5 e CNPJ 

33.469.172/0001-68. 

 

6.3  O valor do arremate será acrescido da comissão do Leiloeiro fixada em 5% 

(cinco por cento) à vista, que deverá ser paga pelo arrematante diretamente ao 

Leiloeiro, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil 001, Ag. 5977-3, conta 
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corrente: 43.904-5 e CPF: 410.917.951-34, no prazo de até 10 (dez) dias corridos 

após a realização do leilão. 

 

6.4 O Leiloeiro Público Oficial emitirá Auto de leilão.  

 

6.5 Não ocorrendo à formalização da venda ao primeiro colocado, seja por 

desistência expressa deste, por descumprimento dos prazos estabelecidos para 

pagamento, o Leiloeiro se reserva o direito de consultar os demais colocados, na 

ordem de classificação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel pelo seu 

próprio preço e desde que observadas às condições do instrumento convocatório 

e o valor mínimo de avaliação.  

 

6.6 Os comprovantes de depósito devem ser enviados para os e-mails 

gilmar.viana@senac.br, do SENAC, e para contatodfleiloes@gmail.com.  

 

 

DA FORMALIZAÇÃO E ENTREGA DO BEM 

 

7.1 Em até 15 (quinze) dias úteis do pagamento total, deverá ser agendada 

pelo arrematante a formalização da Escritura Pública de Compra e Venda que 

deverá ser realizada na cidade de Brasília (DF); 

 

7.2 Na formalização do negócio será adotado o modelo usualmente utilizado 

pelo cartório, devendo ser incluída a cláusula abaixo, consagrando o negócio 

como “ad corpus”: “as dimensões do imóvel são de caráter secundário, 

meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro 

imobiliário, absolutamente irrelevantes para o instrumento firmado, consagrado 

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) 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”. 

 

7.3 Serão de inteira responsabilidade do arrematante todas as providências e 

despesas necessárias à transferência do imóvel, tais como: imposto de 

transmissão, taxas, alvarás, certidões (inclusive atualizadas), escrituras, 

emolumentos cartorários, registros, averbações de qualquer natureza, ainda que 

em nome da vendedora, bem como qualquer débito que porventura exista. 
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7.4 Formalizada a Escritura de Compra e Venda, todos os direitos e obrigações 

pertinentes ao imóvel serão atribuídos ao arrematante que deverá, em até 30 

(trinta) dias após a data da lavratura da escritura, protocolar a pré-notação do 

registro no Cartório do Registro de Imóveis competente; 

 

7.5 O comprador somente será imitido na posse do imóvel entre os dias 01 e 

31 de dezembro de 2022, independente da forma de pagamento que escolher, 

após comunicação formal do Senac – Administração Nacional, considerando que 

o referido imóvel permanecerá na posse do Senac – Administração Nacional para 

uso e fruição até a mencionada data, sem qualquer ônus, devendo, ainda, o 

arrematante comprovar o pagamento das despesas cartorárias, a efetivação do 

Registro da Escritura de Compra e Venda. 

 

7.6 É expressamente proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou de 

alguma forma negociar o imóvel arrematado antes de proceder com a Escritura 

Pública de Compra e Venda e averbação no Registro Geral de Imóveis. 

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1 Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar 

licitante por meio ilícito, estará sujeito às sanções previstas no art. 335 do Código 

Penal Brasileiro, sem prejuízo das sanções previstas na Resolução Senac 

958/2012. 

 

8.2 A falta de pagamento do valor da arrematação ou o descumprimento das 

demais obrigações previstas neste edital sujeita o licitante, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades: 

 

8.2.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento da 

contratar com o Senac – Administração Nacional, pelo prazo de 2 (dois) anos; 

 

8.2.2 Multa administrativa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da arrematação, ainda, caso o arrematante não efetue o pagamento e descumpra 

as obrigações previstas neste edital, ressalvadas as situações decorrentes de caso 

fortuito ou força maior, na forma da lei, podendo ser duplicada no caso de 

reincidência. 

 

8.3 A falta de pagamento ou ato que não ensejar a conclusão da venda não 

excluirá eventual cobrança pelo leiloeiro de sua comissão. 
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DOS RECURSOS 

 

9.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá apresentar recurso, 

desde que investidos de poderes específicos para tal, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata do recurso por meio do sítio 

eletrônico. 

 

9.2 A falta de interposição tempestiva de recurso implicará na decadência do 

direito de recorrer e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 

 

9.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.4 Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos licitantes deverão ser 

devem ser enviados para ambos os seguintes e-mails gilmar.viana@senac.br, do 

SENAC, e para contatodfleiloes@gmail.com. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 A participação na presente licitação é evidência de que o Licitante 

examinou cuidadosamente o Edital e seus Anexos, tomou conhecimento de todos 

os seus detalhes e com eles concordou. 

 

10.2 O Adquirente se declara informado de todas as circunstâncias relativas ao 

imóvel adquirido, assumindo expressamente todos os ônus decorrentes da não 

regularização de eventuais pendências, eximindo o SENAC – Administração 

Nacional de qualquer responsabilidade, inclusive quanto à evicção. 

 

10.3 O SENAC – Administração Nacional e o Leiloeiro não reconhecerão 

reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o 

produto adquirido no presente leilão. 

 

10.4 É facultada ao Leiloeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 
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10.5 As documentações (nota de arrematação e auto de leilão) serão emitidas 

em nome do arrematante, não se admitindo, em hipótese alguma, a interferência 

de terceiros ou troca de nomes. 

 

10.6 O Senac – Administração Nacional poderá, a qualquer momento, revogar 

esta licitação por razões de interesse particular decorrentes de fatos 

supervenientes devidamente comprovados, ou anular o certame se constatado 

vício no seu processamento. 

 

10.7 O arrematante declara estar ciente de que o vendedor não se enquadra na 

condição de fornecedor, intermediário ou comerciante e que o Leiloeiro é mero 

mandatário, não se responsabilizando por vícios ocultos, evicção, ou existência 

de impedimentos ou ônus sobre o bem ora em Leilão, nos termos do artigo 443 

do Código Civil Brasileiro, como também por indenizações e compensações 

financeiras, em qualquer hipótese ou natureza referentes ao que está sendo 

leiloado, exceto o que decorrer de expressa previsão legal. 

 

10.8 O bem será vendido “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos 

editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas 

e as fotos divulgadas são apenas ilustrativas. O bem está franqueado à visitação 

prévia, sendo assim todos os interessados têm acesso aos mesmos, não podendo, 

de forma alguma, alegar qualquer desconhecimento acerca do mesmo, 

recomenda-se expressamente que o interessado realize visitação prévia ao bem. 

 

10.9 O interessado que desejar participar do leilão deverá ter expertise para 

efetuar lances em plataforma de leilão em online, não cabendo ao provedor do 

sistema e ao Leiloeiro público responsabilidade por eventuais problemas de 

conexão do interessado, inclusive “delay”, ou uso indevido do sistema. 

 

10.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

10.12 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de Leilão do SENAC/AN 

com auxílio do Leiloeiro. 
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