
 
1. OBJETO 

O presente LEILÃO tem por objeto a alienação de bens imóveis da Desenbahia abaixo 

descritos. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS BENS  

2.1. LOTE 01: Área de terras desmembrada da GLEBA 1A, integrante do loteamento 

denominado Nascente do Capivara, designada como área 1 A2, medindo 4.975,850 

m², com as características e confrontações a seguir: ao norte com sistema viário do 

espaço alfa; a leste com sistema viário espaço alfa; ao sul com lote 02 da quadra 1A; 

e a oeste com área verde do espaço alfa. Situada no município de Camaçari, neste 

estado, registrada na Matrícula de número 12.858 no Cartório do 2º Ofício de Registro 

de Imóveis e Hipotecas de Camaçari, neste estado.  

Preço Mínimo: R$ 1.230.000,00 (um milhão duzentos e trinta mil reais). 

 

2.2. LOTE 02: Área de terreno próprio com 7.758,34 m², desmembrada da maior 

porção, medindo 80.098,41 m², designada como LOTE Q3C-2 do Loteamento “Parque 

Nascente do Capivara” situada no município de Camaçari, neste estado, inscrita no 

Cadastro Imobiliário Municipal sob número 2017571, registrada na Matrícula de 

número 23.326 no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari, neste 

estado.  

Preço Mínimo: R$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais).  

 

2.3. LOTE 03: Área de terreno próprio com 7.758,34m², desmembrada da maior 

porção, medindo 80.098,41 m², designada como LOTE Q3C-3 do Loteamento “Parque 

Nascente do Capivara”, situada no Distrito Sede do Município de Camaçari -Bahia, 

inscrita no Censo Imobiliário Municipal sob número 2017572, registrada na Matrícula 

de número 23.327 no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari, neste 

estado.   

Preço Mínimo: R$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais).  

 

2.4. LOTE 04: Lote de terreno 07 com área total de 500 m², situado na quadra 2.7, 

integrante do Loteamento denominado “ESPAÇO ALPHA”, situado no município de 

Camaçari, Bahia, inscrito no cadastro imobiliário municipal sob nº 23252, registrada 



na Matrícula de número 42.420 no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 

Camaçari, neste estado.   

Preço Mínimo: R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).  

 

2.5. LOTE 05: Lote de terreno 08 com área total de 500 m², situado na quadra 2.7, 

integrante do Loteamento denominado “ESPAÇO ALPHA”, situado no município de 

Camaçari, Bahia, inscrito no cadastro imobiliário municipal sob nº 23251, registrada 

na Matrícula de número 42.421 no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 

Camaçari, neste estado.  

Preço Mínimo: R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).  

 

2.6. LOTE 06: Lote de terreno 09 com área total de 500 m², situado na quadra 2.7, 

integrante do Loteamento denominado “ESPAÇO ALPHA”, situado no município de 

Camaçari, Bahia, inscrito no cadastro imobiliário municipal sob nº 23250, registrada 

na Matrícula de número 42.422 no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 

Camaçari, neste estado.  

Preço Mínimo: R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).  

 

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

3.1.  À vista e sem desconto, em espécie ou mediante a apresentação de carta de 

crédito: 

Deverá ser feito o pagamento do sinal mínimo de 20% (vinte por cento) do valor 

ofertado no ato da arrematação.  

3.2. O saldo remanescente deverá ser pago no prazo de até a assinatura da Escritura 

Pública de compra.  

3.3. A carta de crédito deverá ser apresentada até a data da assinatura da Escritura 

Pública de compra.  

 

3.2.Pagamento parcelado 

3.2.1. Parcelado pela Desenbahia, com sinal mínimo de 20% (vinte por cento), a ser 

pago no ato da arrematação, sendo o saldo remanescente da arrematação pago 

até a assinatura da Escritura Pública de compra com alienação fiduciária de 

imóvel. 



3.2.2. O valor parcelado poderá ser pago em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais.  

 

3.3. Contas para deposito do sinal 

3.3.1. Independente da opção de pagamento (à vista ou parcelado), o pagamento do 

sinal deverá ser feito por meio de depósito nas seguintes contas corrente da 

Desenbahia, escolhida de acordo com a conveniência do arrematante: 

 

Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A 
CNPJ: 15.163.587/0001-27 

Banco do Brasil 001 (depósito identificado) 
Agência 3832-6 

Conta 888-5 
 

Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A 
CNPJ: 15.163.587/0001-27 

Bradesco 237 
Agência 3567-0 
Conta 15176-9 

 

3.4. Nível de Participação 

Até 80% (oitenta por cento) do valor do bem. 

3.4.1. Prazos 

3.4.1.1. São as seguintes as condições para vendas de BNDU: 

3.4.1.1.1. À vista e sem desconto, em espécie ou mediante a apresentação de carta de 
crédito: 

TIPO DE 
PAGAMENTO 

SINAL DA 
ARREMATAÇÃO 

SALDO DA 
ARREMATAÇÃO 

À VISTA Mínimo de 20%. 
Até a assinatura da 
Escritura Pública da 

compra. 

3.4.1.1.1.1.1. A carta de crédito deverá ser apresentada até a data da assinatura da 
Escritura Pública da compra.  

3.4.1.1.1.1.2. Parcelado pela Desenbahia, com sinal mínimo de 20% (vinte por 
cento), a ser pago no ato da arrematação, sendo o saldo da arrematação pago até a 
assinatura da Escritura Pública de compra com alienação fiduciária de imóvel. 



3.4.1.1.1.1.3. O valor parcelado poderá ser pago em até 120 (cento e vinte) parcelas 
mensais.  

 

TIPO DE PAGAMENTO 
SINAL 

INICIAL 
SALDO DA 

ARREMATAÇÃO 

PARCELAMENTO Mínimo de 20%. 

Até a assinatura da Escritura 
Pública de compra com 

alienação fiduciária de imóvel. 

3.4.2. Independentemente das condições para venda escolhida pelo arrematante será 
obrigatório o pagamento de sinal 

 no ato da arrematação, em valor mínimo correspondente a, no mínimo, 20% (vinte 
por cento) do valor arrematado, podendo a Diretoria Colegiada estabelecer outro 
percentual que julgar mais conveniente ao caso concreto. 

3.5. Encargos Financeiros 

3.5.1. As taxas de juros serão definidas conforme abaixo: 

ITEM 
TIPO DE 
PAGAMENTO 

ARREMATAÇÃO 
ENCARGOS 

FINANCEIROS 

I À VISTA 

Mínimo de 20% sinal 
+ saldo restante até a 

assinatura da Escritura 
Pública de compra 

---- 

II PARCELAMENTO 
Mínimo de 20% sinal 

+ até 24 parcelas 
Taxa do CDI + 2,0% ao 

ano 

III PARCELAMENTO 
Mínimo de 20% sinal 

+ até 60 parcelas 
Taxa do CDI + 2,5% ao 

ano 

IV PARCELAMENTO 
Mínimo de 20% sinal 

+ até 84 parcelas 
Taxa do CDI + 3,0% ao 

ano 

V PARCELAMENTO 
Mínimo de 20% sinal 

+ até 120 parcelas 
Taxa do CDI + 3,5% ao 

ano 

3.5.1.1. As prestações serão definidas com base na taxa média mensal do CDI do mês 
anterior à data de vencimento acrescida de taxa fixa, conforme o caso. Será utilizado 
o ano comercial de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

3.6. Carência e Amortização 

Principal e encargos serão cobrados mensalmente durante a amortização, com 

vencimentos no dia 15 (quinze) de cada mês. 



3.7. Garantias 

A beneficiária deverá segurar o bem adquirido, em favor e no interesse da Desenbahia, 

até final liquidação das obrigações da mesma, em importância correspondente, no 

mínimo, ao valor atualizado da avaliação do respectivo bem. 

3.8. Inadimplemento 

Em caso de inadimplemento de quaisquer das prestações do principal e/ou acessórios, 

desde a data do vencimento da obrigação não cumprida até a data do efetivo 

pagamento, sobre as parcelas vencidas, sem prejuízo dos juros remuneratórios, serão 

devidos juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) e multa equivalente a 2% 

(dois por cento) da obrigação vencida. 

3.9. Forma de Pagamento 

As prestações de amortização serão mensais e sucessivas, com vencimentos no dia 15 

(quinze) de cada mês. 

3.10. Sistemática de cálculo 

As prestações serão calculadas pelo Sistema de Amortização Constante, utilizando-se 

o ano comercial de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

3.11. Vencimento em Dias Feriados 

Quando o vencimento da prestação ocorrer em sábados, domingos ou feriados, 

inclusive os bancários, a data limite para pagamento da referida parcela, para todos os 

fins e efeitos, será deslocada para o primeiro dia útil subsequente. 

 

4. CONDIÇÕES DE VENDA: 

4.1. Nenhuma diferença porventura evidenciada nas dimensões/descrições do imóvel 

pode ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou 

modificações no preço ou nas condições de pagamento definidos no Edital. 

4.2. O beneficiário permitirá à Desenbahia ampla fiscalização, franqueando a seus 

representantes ou prepostos, livre acesso a qualquer documento ou registro contábil, 

jurídico ou de outra natureza, bem como a suas dependências, sob pena de vencimento 

antecipado do contrato e imediata exigibilidade da dívida. 

 



5. VISTORIA FACULTATIVA 

5.1. Os interessados poderão obter informações e autorização para visitar os imóveis, 

bem como examinar a sua documentação dominial e retirar cópia completa deste 

Edital.  

5.2. O exame prévio é de exclusiva responsabilidade do arrematante, não sendo 

admitida qualquer reclamação posterior.  

5.3. O imóvel terá vistoria acompanhada, franqueada de segunda a sexta-feira, 

devendo ocorrer agendamento prévio com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de 

antecedência, através do e-mail upd@desenbahia.ba.gov.br.  

5.4. A vistoria poderá ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória 

para fins de participação no Certame.  

5.5. O fato de os adquirentes não conhecerem os imóveis ou não terem sanado dúvidas 

acerca dos mesmos nessa oportunidade, não será considerado como argumento ou 

razão válida para qualquer pleito ou reclamação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


