
 

 
 

 
 



AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO DE IMÓVEL 

1)  – Pela presente, fica a imobiliária TYUCO IMÓVEIS LTDA, CRECI-SC 3297-J, autorizada a promover 
divulgação do(s) bem (bens) referido(s) anexos, de minha propriedade.  

2)  ATYUCOIMÓVEISLTDApoderáfazer publicidade em jornais, placas, e Internet, e fará os contatos que 
entender convenientes e promoverá os atos necessários à efetivação da venda ou locação; e se obriga a 
submeter à apreciação do(s) CONTRATANTE(S) qualquer proposta de eventuais proponentes.  

3)  Em caso de conclusão de eventual negociação, o(s) CONTRATANTE(S) pagará(ão) a TYUCO IMÓVEIS 
LTDA a corretagem especificada no quadro resumo do verso desta página, na data de recebimento de 
qualquer tipo de sinal ou de aluguel da referida negociação. Em caso de locação, os direitos e obrigações do 
LOCADOR e ADMINISTRADORA serão tratados em contrato de administração de imóveis separado.  

4)  O prazo do presente instrumento acima qualificado, será de 90 dias, a partir da data da Assinatura, sendo 
prorrogado automaticamente por igual período, desde que nenhuma das partes se manifeste contraria.  

5)  Com exceção da cobrança da corretagem relativa à negociação do imóvel e da verba de impulsionamento 
do imóvel (quando houver), nenhuma outra cobrança será feita pela imobiliária, seja a que título for, a 
menos que acordada entre as partes.  

Fica eleito o foro da Comarca de Tijucas - SC para solução de todas as questões ou incidentes resultantes 
desta autorização de venda, renunciando as partes, qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

Por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento particular de 
Autorização de Divulgação de imóvel, para um só efeito, sem nenhum constrangimento, vício de 
vontade, com inteira liberdade e com inteiro conhecimento de causa, isso depois de terem lido, conferido e 
achado com as condições aqui estabelecidas, sendo os atos praticados frente às testemunhas que abaixo 
firmam.  

Tijucas, ______ de ________________ de _______.  
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