
AUTORIZAÇÃO DE VENDA 

Pr
op

rie
tá

rio
(a

) 

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: CI/ Inscrição Estadual: Profissão/Ramo de Atividade: Est. Civil: 

End.: Bairro:

 .moC .seR :)s(leT Celular: 

E-mail: 

Im
óv

el
 

Logradouro: Nº: 

Complemento: Bairro: Cidade: 
___ 

  

Tipo Preço Condições de Pagamento 

Teresina,  ____ de  ___________ de 20____. 

_________________________________________ 
Proprietário(a):  

________________________________________
_ Imobiliária Halca e Daniel LTDA

Autorizo(amos)  IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL LTDA,  CNPJ Nº 04.735.602/0001-48, CRECI: 201J, 
com sede na Rua Lisandro Nogueira, 1.730, Centro, em Teresina – PI, a proceder sem exclusividade a venda 
do imóvel de minha (nossa) propriedade, acima  discriminado. 

Declaro(amos) estar(mos) ciente(s) que no caso de venda do referido imóvel por meio da  
intermediação da IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL LTDA, pagarei(emos) honorários de  ____%   calculados 
sobre o valor efetivo da transação, que deverão ser pagos pelo contratante de uma só vez no ato da 
assinatura do instrumento particular de compra ou de venda que viabilizar o ato transacional, ou 
conforme combinado à época do fechamento do negócio. 

A remuneração acima pactuada será igual e integralmente devida se o negócio se concretizar com 
qualquer pessoa, natural ou jurídica, que tenha sido apresentada pela IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL 
LTDA, conforme art. 727 do Código Civil Brasileiro.

Declaro(amos) ainda que o(s) imóvel(is) ora colocado(s) em negociação encontra(m)-se livre(s) e 
desembaraçado(s) de ônus e gravames de quaisquer natureza e em perfeitas condições de uso e 
habitabilidade, e que não existe nenhuma pendência em seu(s) respectivo(s) nome(s) que lhe(s) impeça(m) 
de vendê-lo a quem quer que seja. 

Fica autorizada a irrestrita divulgação de fotos e dados do(s) imóvel(is) objeto da presente autorização no 
site www.halcaimobiliaria.com.br, ou em qualquer outro meio lícito de comunicação. 

Rua Lisando Nogueira, 1730 - Centro - Teresina - PI • CEP 64.000-200
CRECI: 201J • CNPJ: 04.735.602/0001-48

Fone: (86) 2106-6422
halcaimboliariat
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