
 

 

A Licitante   FS COMÉRCIO  E IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO EIRELI,  única participante da sessão 
pública de leilão, devidamente habilitada, apresentou oferta acima dos valores das avaliações 
para o(s) Lote(s) I e  II de propriedade do   SERVIÇO SOCIAL  DA INDÚSTRIA – Departamento 
Regional do Estado do Paraná, no importe,  respectivamente,  de R$ 30.115.000,00 (trinta 
milhões cento e quinze mil reais) e $ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais),  
sendo declarada publicamente a vencedora do  certamente para os dois lotes.  

Há  regra  estabelecida  no  Edital de Leilão,  que  determina que os valores  da arrematação  
deverão ser  quitados, no ato da arrematação, em moeda nacional, em uma única parcela. Ou, 
ainda, poderão ser pagos 10% (dez por cento) a título de sinal de negócio, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas do ato da arrematação, e o restante deverá ser pago no momento 
da lavratura da escritura pública de compra e venda.  

Em  18/05/20,  mesmo dia da  arrematação,  a  Licitante encaminhou ao Leiloeiro,  no endereço  
do email informado  no  Edital, pedido de prorrogação  de prazo para pagamento do  sinal de  
negócio,  no importe  de 10% (dez por cento)  do valor da arrematação,  ou seja,  R$ 
3.061.000,00 (três milhões e sessenta e um mil  reais).   

Diante das dificuldades logísticas enfrentadas em face da pandemia declarada e considerando 
que não  houve nenhum outro interessado no leilão  realizado,  cuja  edição anterior  foi 
deserta, de forma extraordinária, prorrogou-se o prazo para  pagamento  do sinal de negócio 
até  as  18 horas  do  dia  25 de maio  de  2020. 

Por sua vez, após o prazo concedido, mas ainda no dia 25 de maio, foi encaminhado ao 
leiloeiro novo pedido de prorrogação de prazo para cumprimento da obrigação, devido aos 
entraves e dificuldades burocráticas para obtenção da remessa de recursos financeiros, ao 
que parece do exterior, em face da pandemia que vivemos, especificamente para que o 
depósito do sinal do negócio ocorra até o dia 20 de junho de 2020 (sábado). 

Diante das razões esposadas o prazo para pagamento do sinal de negócio foi prorrogado até 
as 18 horas do dia 19 de junho de 2020. 

Reiterando os argumentos trazidos nos expedientes precedentes, a Licitante solicitou, e foi 
deferida, a dilação do prazo para o pagamento final de negócio, para o dia 29 de junho de 
2020.   

Em 30 de junho de 2020, reiterando o seu interesse na arrematação do imóvel, mais uma vez 
a licitante, repisando os argumentos anteriormente esposados, requer a dilação do prazo para 
pagamento do sinal de negócio para o dia 17 de julho de 2020.  

Contudo, no dia 16 de julho de 2020, após o arrematante reiterar novamente seu interesse 
no imóvel, solicitou, mais uma vez, a dilação do prazo para pagamento do sinal do negócio, 
agora para o dia 29 de julho de 2020. 

Na data final para pagamento do sinal de negócio, recebemos e-mail com nova solicitação de 
dilação de prazo, sendo reiterados os motivos. Contudo, o prazo requerido, até 14 de 
setembro de 2020, é mais extenso dos demais solicitados (47 quarenta e sete dias).  
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Como já explanado nos pedidos anteriores, diante das circunstâncias excepcionais que 
vivemos e a falta de previsibilidade para sua normalização, o prazo extenso solicitado para 
pagamento do  sinal de negócio juntamente com seu pedido de prorrogação, são recebidos e 
acolhidos diante do  interesse do Sesi em realizar o negócio,  especialmente  no que se refere 
a alienação do imóvel que compõe Lote I, que se trata  de propriedade imensa,  de alto  custo,  
localizada em cidade balneária  que, além de  sofrer inevitável deterioração, corre o risco de 
ser invadido. 

Ademais,  reitera-se  que não houve nenhum outro interessado na  arrematação dos  imóveis, 
nessa e em outra hasta pública já realizada, de modo que não se vê prejuízo no acolhimento 
do pedido de prorrogação do prazo requerida em relação a terceiros. 

É importante  registrar que a teleconferência a qual o arrematante do  imóvel  faz referência 
em seu pedido teve caráter institucional,  estando o Presidente acompanhado do Gerente 
Executivo de  Operações e do  Gerente Executivo  Jurídico,  de  Riscos e Complaince.  Na 
ocasião buscou-se diretamente com  o arrematante,  em reunião  visual realizada pela  
ferramenta Microsoft Teams,  conhecer  das dificuldades enfrentadas  para internalização de 
valores do exterior e, principalmente, saber do seu real  interesse em  fazer a arrematação,  
não obstante  a aparente  redundância que essa afirmação impõe, já que o mesmo apresentou 
proposta em leilão público. 

A avaliação dos participantes  é que a reunião foi positiva. 

Não é demais repetir que  a prorrogação do prazo  se dá por interesse único e exclusivo do 
Sesi/PR  na  alienação dos  imóveis,  especialmente do Lote  I. 

Diante das razões esposadas, prorroga-se o prazo para pagamento do sinal de negócio até 
as 18 horas do dia 14 de setembro de 2020 (segunda-feira). 

Todas as demais  previsões  do Edital  permanecem  inalteradas, inclusive as penalidades 
previstas,  caso  a Licitante  não  cumpra o novo prazo  para pagamento do sinal do negócio 
ora estabelecido. 

 

      Curitiba, 29 de julho de 2020. 

 

 
Carlos  Valter Martins  Pedro 
Diretor  Regional do  Sesi/Pr 

 
 

José Antônio Fares 
Superintendente do Sesi/Pr 


