
EDITAL DE LEILÃO 
 

A Leiloeira Pública Oficial Angela Saraiva Portes Souza, FAZ SABER a quantos o 

presente virem ou dele conhecimento tiverem, que será levado a público Leilão, de modo 

exclusivamente eletrônico, no sitio eletrônico www.saraivaleiloes.com.br, o bem descrito 

a seguir. 

 

1. DESCRICÃO DO BEM 

Terreno com benfeitorias e acessões diversas, destinado a atividades de 

Frigorífico, com formato irregular, relevo com baixa declividade, na divisa com o 

Rio Sapucaí, com área total aproximada de 61.325 m², composto por três glebas 

contíguas, com as seguintes matrículas registrais: 

 

Matrícula 22.745 – Área – 14.388,50m2 – aquisição pelo R-2. 

Matrícula 26.985 – Área – 61.325,00m2 e área construída de 15.954,59 m² –caput 

da matrícula. 

Matrícula 10.868 - Área 5.248 m2, em condomínio pro diviso na matrícula - R-

38. 

 

• O imóvel tem descrição detalhada no Laudo de Avaliação disponibilizado no site 

www.saraivaleiloes.com.br. 

 

• Após levantamento realizado “in loco” e verificando projetos aprovados junto a 

prefeitura e IPTU - prefeitura de Itajubá, ficou constatado que a área total 

construída é de 20.401,27, (maior que a constante na matrícula). 

 

• O imóvel está locado à empresa Frivasa – Frigorífico Vale do Sapucaí, em 

Recuperação Judicial – o contrato vigora por prazo indeterminado, e há ação de 

despejo por falta de pagamento em curso. 

 

• Já foi feita notificação do direito de preferência, à locatária e ao Administrador 

Judicial, com transcurso do prazo de 30 dias sem exercício da opção de compra. 

 

• NÃO HÁ ÓBICE LOCATIVO PARA AQUISIÇÃO POR EMPRESA DO 

MESMO RAMO. 

 

• As imagens das matrículas imobiliárias, dos contratos de locação e das 

notificações estão disponíveis no site www.saraivaleiloes.com.br. 

 

• O imóvel possui ônus em favor da Fazenda Pública Federal – penhoras e 

notificações premonitórias – no entanto, todo o passivo fiscal será quitado com o 

sinal do preço, podendo o adquirente faze-lo em nome da parte alienante, 

conforme item “8” abaixo. 

 

 

 

2. DATA DO LEILÃO:   

http://www.saraivaleiloes.com.br/
http://www.saraivaleiloes.com.br/
http://www.saraivaleiloes.com.br/


Terá início na data da publicação do edital no site www.saraivaleiloes.com.br e 

encerramento às 17:00 horas do dia 30 de junho de 2022, e, se o bem que não 

receber oferta, ficara disponível para repasse e recebimento de lances por prazo a 

ser informado pelo leiloeiro. 

 

3. LANCE MINIMO 

R$ 42.349.000,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil reais). 

 

 

4. FORMA DE PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:  

a) O pagamento do preço poderá ser realizado à vista ou de forma parcelada, com 

sinal de 50% (cinquenta por cento) no prazo de três dias úteis, e o saldo 

remanescente pago em até 06 (seis) parcelas mensais iguais, com outorga de 

escritura contra a quitação do preço. Faculta-se ao arrematante fazer o 

pagamento dos débitos fiscais diretamente à Fazenda Pública, em nome da 

alienante, para baixa dos ônus existentes. 

 

b) No leilão para pagamento à vista ou parcelado, a comissão da Leiloeira (5%) 

será depositada na integralidade, na data do leilão ou no dia subsequente, em 

conta bancária da Leiloeira, que será informada na confirmação da 

arrematação, e o comprovante deverá ser enviado via e-mail até às 15:00 horas 

da mesma data, e o pagamento da arrematação será depositado diretamente em 

conta corrente da Comitente. 

 

c) Encerado o leilão com recebimento de lance, a Leiloeira expedirá a 

CERTIDAO DE ARREMATAÇÃO. 

 

5. COMO PARTICIPAR 

a) O interessado em participar do leilão deverá cadastrar-se previamente no site 

www.saraivaleiloes.com.br, ficando responsável civil e criminalmente pelas 

informações lançadas no preenchimento do 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.  

 

b) O cadastro e os lanços serão efetuados exclusivamente perante a Leiloeira 

Público Oficial, no sítio eletrônico www.saraivaleiloes.com.br  

 

c) Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório enviar para 

o e-mail da Leiloeira Oficial contato@saraivaleiloes.com.br, cópias dos 

seguintes documentos: se pessoa física, Carteira de Identidade, CPF e 

comprovante de residência; e 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. 

  

d) A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo 

usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado, 

http://www.saraivaleiloes.com.br/


ficando, a aludida aprovação condicionada aos critérios e parâmetros 

estabelecidos pelo leiloeiro público oficial, sem que tal decisão implique em 

direito algum ao solicitante do cadastro.  

 

e) O usuário responsável pelo cadastro deverá possuir capacidade civil para 

contratar e assumir responsabilidades e obrigações pertinentes ao negócio, 

podendo ser responsabilizado civil ou criminalmente pelas informações 

lançadas no site. 

  

 

6. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE 

 

a) Aquele que desistir da arrematação ou não efetuar o depósito do sinal ou da 

comissão da leiloeira no prazo previsto no item anterior, será responsabilizado 

nos termos da lei, e se já houver depositado a comissão e/ou o sinal, não terá 

direito à devolução. 

 

b) O inadimplemento autoriza o Comitente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido. E, na 

hipótese de não pagamento da comissão, a Leiloeira poderá promover a 

execução do valor devido ou, ainda, levar o título (CERTIDÃO DE 

ARREMATAÇÃO) a protesto perante o Cartório competente (CPC. Art. 586). 

 

c) A formalização da venda se fará por meio de Contrato de Compra e Venda, e 

no caso de parcelamento, os bens ficarão gravados com garantia fiduciária ao 

Comitente, ficando ciente o arrematante/comprador que em caso de 

inadimplência, a arrematação será cancelada e os valores já pagos serão 

perdidos em favor do Comitente. 

 

d) O ARREMATANTE ficará responsável pagamento do ITBI, pelos 

procedimentos e custas perante o Cartório de Registro de Imóveis. 
 

e) A partir da arrematação, os débitos de IPTU, ITBI, água e luz e outros que possam 

eventualmente recair sobre o bem adquirido, serão de responsabilidade do 

ARREMATANTE/COMPRADOR. 

 

7. RESPONSABILIDADE DO COMITENTE 

a) Entregar o bem livre de ônus quanto a hipotecas, penhoras e outros ônus que 

porventura estejam registrados na matrícula do imóvel objeto do presente 

contrato ou perante órgãos públicos. 

 

b) O Comitente deverá apresentar suas certidões de situação junto a Prefeitura    

Municipal, Receita Estadual e Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual e 

Justiça do Trabalho, INSS, bem como apresentar a certidão atualizada do 

Cartório de Registro de Imóveis, até a data da transferência para o comprador. 

 

8. GRAVAMES SOBRE O IMÓVEL 

a) As dívidas fiscais que recaem sobre a Comitente, serão apuradas na data do 

leilão e serão quitadas com parte do valor arrecadado, ficando o arrematante 

autorizado a efetuar o pagamento diretamente à Receita Federal e decotar o 



valor da dívida do lance ofertado, cabendo à Comitente o direito de negociar 

previamente com o Fisco o pagamento. 

 

b) No caso de parcelamento da dívida fiscal, a transferência do imóvel para o 

arrematante será concluída após a quitação do débito. 

 

c) A Comitente se responsabiliza pela baixa dos gravames existentes nas 

matriculas do imóvel perante o Cartório de Registro de imóveis, e o entregará 

livre de quaisquer ônus, podendo o arrematante, se preferir, requerer a baixa 

dos gravames em nome da Comitente.  

 

 

 


