
   

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO Nº 01/2020 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Administração Nacional   

– SENAC/AN 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 Edgar de 

Carvalho Júnior, matriculado na JUCERJA de nº 032, realizará LEILÃO, “DO TIPO 

MAIOR LANCE”, do imóvel descrito no anexo I deste edital. O procedimento licitatório 

será regido pelas condições deste edital e pelo Decreto Federal 21.981 de 1932, 

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

 

1. DO OBJETO DO LEILÃO 

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

SENAC/AN, localizado no município do Rio de Janeiro/RJ, descrito no ANEXO I 

deste edital, pelo critério de maior lance. 

1.2. O imóvel constante do ANEXO I está situado na Rua Nascimento Bittencourt, 

nº38, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ e respectivo terreno, que mede: 13,00m 

de frente e fundos; 28,40m de extensão pelo lado direito e 28,15m pelo lado 

esquerdo. Registrado sob a matrícula 43709 no 2º Ofício de Registro de Imóveis do 

Estado do Rio de Janeiro, e 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. 

2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL 

2.1. O leilão será realizado, simultaneamente, sob a forma presencial e eletrônica no 

dia 11 de novembro de 2020 às 11h00min; 

2.2.  Presencialmente, a sessão pública acontecerá na Avenida Rio Branco, nº 124, 22º 

andar, Rio de Janeiro/RJ; 

2.3. Para participar do leilão presencial o interessado deverá estar de máscara, 

respeitando todas as normas das autoridades de saúde no que concerne à 

pandemia do COVID-19; 



   

2.4. Eletronicamente, ocorrerá através do sítio eletrônico: 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br.  

 

3. 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;  

3.2. É vedada a participação de:  

3.2.1 Dirigentes ou empregados do SENAC, inclusive os membros dos seus 

órgãos deliberativos e fiscais;  

3.2.2 O Leiloeiro que conduzirá o presente procedimento licitatório e membros da 

sua equipe de apoio;  

3.2.3 Empresa que tenha no seu quadro societário dirigente ou empregado do 

SENAC, ai incluídos os membros dos seus órgãos deliberativos e fiscais;  

3.2.4 Empresa temporariamente suspensa do direito de licitar ou contratar com 

o SENAC; 

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/RJ e pelo Leiloeiro, e pelos 

quais estes não se responsabilizam nem aceitarão reclamações ou desistências.  

 

4. DA VISITA TÉCNICA 

4.1. Aos licitantes caberá verificar o bem previamente e promover todas as pesquisas 

necessárias aos órgãos competentes para esclarecer a origem e eventuais dúvidas 

sobre o referido imóvel; 

4.2. A visita técnica poderá ser realizada nos dias 04/11 à 6/11 e nos dias 09/11 à 

10/11, das 09h00min às 16h00min;  

4.3. O imóvel poderá ser examinado pelos licitantes na Rua Nascimento Bittencourt, 

nº38, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, devendo o visitante se apresentar no 

local como interessado na participação do certame.   

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/


   

4.4. É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes, sendo vedado outro 

procedimento de qualquer natureza;  

4.5. Todos os possíveis custos decorrentes da visita serão da inteira responsabilidade 

do interessado.   

 

5. DO CREDENCIAMENTO  

5.1. Para fins de credenciamento no leilão presencial, os interessados deverão, em até 

1 hora antes do início da sessão, apresentar ao leiloeiro, cópias dos seguintes 

documentos:  

5.1.1 Pessoas físicas: 

5.1.1.1 Registro Geral (RG) ou outro documento oficial de identificação com 

foto;  

5.1.1.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

5.1.2 Pessoas jurídicas:  

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

5.1.2.2 Contrato Social, Ato Constitutivo ou Registro Comercial no órgão 

competente;  

5.1.2.3 Documento oficial de identificação com foto do representante legal 

da empresa ou procurador  

5.1.2.4 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.  

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

forma eletrônica; 

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

antecedência ao início do leilão presencial; 

5.2.2 Maiores informações acerca do cadastro no sistema constam no endereço 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br. 

 

6. DA SESSÃO PÚBLICA 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/


   

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública presencial e 

simultaneamente, no sistema eletrônico, em auditório virtual, na data, horário e 

local indicado no item 2.; 

6.2 O valor mínimo aceitável para o lote será o estimado no edital, ou o melhor lance 

antecipado registrado no sistema até o início da sessão pública;  

6.3 Os lotes serão encerrados a critério do Leiloeiro; 

6.4 Os participantes no ambiente físico ou no ambiente virtual terão isonomia de 

tratamento e concorrerão em igualdade de condições, dentro do possível. 

 

7. DOS LANCES 

7.1.  Os lances poderão ser ofertados de maneira: 

7.1.1 Eletrônica: 

7.1.1.2. A partir da publicação do leilão e após estar devidamente 

habilitado a participar no sistema, o interessado poderá enviar lance 

antecipadamente à sessão pública, no lote de seu interesse, deixando-o 

registrado no sistema; 

7.1.1.3. Se o participante não estiver logado no momento da sessão 

pública, concorrerá com o lance registrado; 

7.1.1.4. Durante a sessão, o Leiloeiro responsável dará publicidade 

adequada ao monitoramento dos lances recebidos via internet; 

7.1.2. Presencial: 

7.1.2.1. O participante deverá mostrar interesse ao Leiloeiro e declarar o 

valor do seu lance. 

7.1.2.2. Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo 

bem, prevalecendo sempre o maior lance ofertado; 

7.1.2.3 Poderá o Leiloeiro aceitar lances condicionais que serão 

submetidos à análise da Comissão de Leilão do SENAC para aceitação ou 

não do mesmo. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 



   

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

LANCE, observadas as especificações e parâmetros definidos neste edital; 

8.2 Os lances serão ofertados de maneira verbal e eletrônica, a partir do preço mínimo 

estabelecido pelo Senac - Administração Nacional para a aquisição de cada lote 

deste leilão; 

8.3 Será declarado vencedor o licitante que oferecer o maior lance; 

8.4 Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro pelo Leiloeiro, 

sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital; 

8.5 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; 

8.6 O Leiloeiro poderá negociar o lance diretamente com o licitante para torná-lo mais 

vantajoso ao Senac - Administração Nacional, devendo a negociação se dar em ato 

público e formalizada em ata; 

 

9. DO PAGAMENTO 

9.1 O arrematante deverá efetuar o pagamento, 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. Dados 

bancários: Banco do Brasil 001, Ag. 1769-8, conta corrente 611925-5.  

9.2 O valor do arremate será acrescido da comissão do Leiloeiro fixada em 5% (cinco 

por cento); que deverá ser paga pelo arrematante diretamente ao Leiloeiro.  

9.3 Em caso de arrematação pelo PORTAL www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br o 

arrematante receberá, por e-mail, os dados para depósito do valor integral da 

arrematação acrescido da comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento); 

9.4 O depósito a que se refere o item acima deverá ser realizado no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas após a comunicação expressa para pagamento e o 

comprovante deverá ser enviado para o e-mail 

edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com;  

9.5 Confirmado o pagamento, o Leiloeiro Público Oficial emitirá Nota de Arrematação e 

Auto de leilão.  

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/
mailto:edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com


   

9.6 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.   

10. DA FORMALIZAÇÃO E ENTREGA DO BEM  

10.1 Em até 15 (quinze) dias úteis do pagamento, deverá ser agendada pelo 

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

ser realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ);  

10.2 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”. 

10.3 Serão de inteira responsabilidade do arrematante todas as providências e 

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

transmissão, foro, laudêmio, 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; 

10.4 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;  



   

10.5 O comprador somente será imitido na posse do imóvel após o pagamento das 

despesas cartorárias e a efetivação do Registro da Escritura de Compra e Venda. 

10.6 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. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 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. 

11.2 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: 

11.2.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento da 

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

anos; 

11.2.2 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.  

12. DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas 

razões, desde que investidos de poderes específicos para tal. Os licitantes poderão 

interpor recurso 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 dos autos; 



   

12.2  A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito 

de recorrer e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor;  

12.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

12.4 Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos licitantes deverão ser entregues 

no Escritório do Leiloeiro localizado na Avenida Treze de Maio, nº 47, Grupo 912, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ das 10h00min às 16h00min ou através do e-mail: 

edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com.    

13. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS  

13.1 As impugnações referentes ao edital poderão ser feitas por qualquer pessoa, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública; 

13.1.1 As impugnações deverão ser entregues no Escritório do Leiloeiro localizado 

na Avenida Treze de Maio, nº 47, Grupo 912, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

das 10h00min às 16h00min ou através do e-mail: 

edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com;    

13.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Leiloeiro em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-

mail: edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com;  

13.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos serão respondidos em conjunto 

com o SENAC e não suspendem os prazos previstos no edital. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1  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;  

14.2 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;  

mailto:edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com
mailto:edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com
mailto:edgardecarvalholeiloeiro@gmail.com


   

14.3 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; 

14.4 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; 

14.5 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. 

14.6 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; 

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

condição de fornecedor, intermediário ou comerciante e que a Leiloeira é mera 

mandatária, 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;  

14.8 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;  

14.9 O interessado que desejar participar do leilão de maneira eletrônica 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;  



   

14.10 Em caso de divergência entre o lance presencial e online, o leiloeiro público, 

detentor de fé pública, decidirá de acordo com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade; 

14.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento; 

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

auxílio do Leiloeiro; 

14.13 Acompanha este edital os seguintes anexos:  

ANEXO I - Especificações e avaliação do imóvel  

ANEXO II - Registro Geral do Imóvel  

ANEXO III – Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel 

ANEXO IV – Planta do Imóvel  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

 

LOTE 1 (ÚNICO) – ALIENAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO 

SENAC/DN 

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ 

 

 

DESCRIÇÃO 

Imóvel situado na Rua Nascimento Bittencourt, 

nº38, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ e 

respectivo terreno, que mede: 13,00m de frente e 

fundos; 28,40m de extensão pelo lado direito e 

28,15m pelo lado esquerdo. Registrado sob a 

matrícula 43709 no 2º Ofício de Registro de Imóveis 

do Estado do Rio de Janeiro 

ESTADO DE OCUPAÇÃO 

ATUAL 

DESOCUPADO 

 

AVALIAÇÃO/LANCE MÍNIMO R$5.030.000,00 (cinco milhões e trinta mil reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – REGISTRO GERAL DE IMÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E EFITÊUTICA DO IMÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05/10/2020 IPTU - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel

www2.rio.rj.gov.br/smf/siam2/certwresult_wb.asp 1/1

 

  NÚMERO DA CERTIDÃO
  00-1.190.462/2020-1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA DO IMÓVEL
Proprietário Data Folha
SENAC 05/10/2020 01/01
Endereço Inscrição Cód. Lograd.
RUA NASCIMENTO BITTENCOURT 00038, - JARDIM BOTANICO 0854705-1 08564-7

QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Ano/Lote/

Guia MP Natureza Certidão Dívida
Ativa Vara Tipo

Trib. IPTU TCLLP/TCL. TIP TSD Dívida
Apurada

Valor a
Pagar

********** * ***** ************** ** ****** ************** ************** ************** ************** ************** **************
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER
ANO DO CARNÊ 2020  GUIA 00  Nº COTAS 10 ANO DO CARNÊ ****  GUIA **  Nº COTAS ** ANO DO CARNÊ ****  GUIA **  Nº COTAS **
NORMAL ****************************************** ******************************************
QUITADA ****************************************** ******************************************

Cota Vencimento
Valor

Histórico
das Parcelas

Valor a Pagar Cota Vencimento
Valor

Histórico
das Parcelas

Valor a Pagar Cota Vencimento
Valor

Histórico
das Parcelas

Valor a Pagar

** ********** ************** ************** ** ********** ************** ************** ** ********** ************** **************
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Total Lançado Total a Pagar Total Total Lançado Total a Pagar Total Total Lançado Total a Pagar Total

************** ************** ************** ************** ************** **************
QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF 

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA
IMÓVEL NÃO FOREIRO (não será necessário pagar laudêmio)
  OBSERVAÇÕES:

 

01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS
EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS
15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
http://www.rio.rj.gov.br/web/smf, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO 11 APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O
PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM
VIGOR.

 

http://www2.rio.rj.gov.br/smf/siam2/situacaofiscal.asp


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – PLANTA DO IMÓVEL 
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