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CEDROS 02, EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. (“Incorporadora”) e SAFE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA., 
(“Administradora Hoteleira” e, em conjunto com a Incorporadora, “Ofertantes”) estão realizando uma oferta pública de distribuição de contratos 
de investimento coletivo (“Contratos de Investimento Coletivo”) do empreendimento hoteleiro denominado “CEDROS CONDOHOTEL 

LEME” (“Empreendimento”), desenvolvido pela Incorporadora, no Município de Leme, no Estado de São Paulo, sob a modalidade de condohotel 
(“Condohotel”) e administrado pela Administradora Hoteleira, que consiste em 84 (oitenta e quatro) unidades imobiliárias autônomas “Unidades 
Imobiliárias”) e respectivas áreas comuns (“Oferta”) ao preço unitário mínimo de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) devidamente 
corrigido monetariamente (“Preço Mínimo”). 
 
A Oferta está sendo realizada com dispensa de registro de oferta pública e dispensa de requisitos de oferta pública nos termos do artigo 19, § 5º, 
inciso I da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 1976, conforme alterada (“Lei 6.385/76”) em conjunto com o artigo 4º da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400/03”); no artigo 21, § 6º, inciso I da 
Lei 6.385/76; no artigo 2º, § 3º inciso III da Lei 6.385/76, em conjunto com o artigo 3º, §2º da Instrução CVM 400/03 e nos termos da Deliberação 
CVM nº 734, de 17 de março de 2015 (“Deliberação CVM 734/15”) e é destinada exclusivamente a investidores que: (i) possuam ao menos R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) de patrimônio; ou (ii) invistam ao menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Oferta (“Público Alvo”). 
 
A presente Oferta foi dispensada de registro pela CVM. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelos Ofertantes, nem julga 
a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. 
 
Este Prospecto não deve ser considerado uma recomendação de investimento nos Contratos de Investimento Coletivo e nas Unidades 
Imobiliárias. Antes de aceitar a Oferta e investir nos Contratos de Investimento Coletivo e adquirir as Unidades Imobiliárias, os potenciais 
investidores devem ler com atenção o Estudo de Viabilidade do Empreendimento e este Prospecto, em especial os fatores de risco, nas 
páginas 43 a 50 deste Prospecto, para discussão de certos fatores de risco que devem ser considerados para o investimento nos Contratos 
de Investimento Coletivo ou de Unidades Imobiliárias, e deverão realizar sua própria análise e avaliação sobre os mesmos.  
 
A LEITURA DESTE PROSPECTO NÃO SUBSTITUI A LEITURA CUIDADOSA E ANÁLISE DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO 
COLETIVO.  
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DEFINIÇÕES 
 
Para os fins deste Prospecto, os termos “nós” e “nossos” e verbos na primeira pessoa do plural referem-se ao Grupo Cedros, 
salvo referência diversa neste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, 
salvo referência diversa. 
 

Administradora Hoteleira  a Safe Administração Hoteleira Ltda. 

Assembleia Geral  a assembleia geral de sócios da SCP. 

Brasil  a República Federativa do Brasil com todos seus estados, municípios e 
territórios. 

Código Civil  a lei federal brasileira n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 
alterada. 

Compromisso de Venda e Compra  o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e 
Outras Avenças, cuja minuta consta do Anexo I, deste Prospecto. 

A Minuta do Compromisso de Venda e Compra poderá ser encontrada no 
endereço eletrônico: www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, 
neste endereço clicar em “Compromisso de Venda e Compra” e o 
documento abrirá em uma nova janela. 

Condohotel  a modalidade por meio da qual o empreendimento será desenvolvido e a 
atividade hoteleira explorada, em que cada um dos quartos constituirá uma 
unidade imobiliária autônoma, que será utilizada na exploração da atividade 
hoteleira indistinta e conjuntamente com os demais quartos. 

Conselho de Representantes  o conselho de representantes dos sócios da SCP. 

Contrato de Locação  o Instrumento de Locação Não Residencial e Outras Avenças, cuja cópia 
consta do Anexo III, deste Prospecto. A cópia do Contrato de Locação 
poderá ser encontrada no endereço eletrônico: 
www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, neste endereço clicar em 
“Contrato de Locação” e o documento abrirá em uma nova janela. 

Contratos de Investimento Coletivo  o Compromisso de Venda e Compra, o Contrato de Locação e o 
Instrumento de Constituição de SCP, considerados em conjunto.  

Convenção de Condomínio  a Convenção de Condomínio CEDROS CONDOHOTEL LEME arquivada 
perante o Registro de Imóveis da Comarca de Leme (SP), conforme  AV.07 
da matrícula n.º 49.613, que regulamenta os direitos e as relações de 
propriedade entre os condôminos, fixando normas de convivência e a forma 
de administrar o patrimônio.  

CVM  a Comissão de Valores Mobiliários. 

Declaração do Investidor  a declaração a ser assinada pelo Investidor que esteja dentro do Público 
Alvo e venha a participar da Oferta, conforme previsto no inciso V, alínea 
b, da Deliberação CVM 734/15 e do Anexo I da Deliberação CVM 734/15, 
na qual o Investidor deverá declarar que: (i) tem conhecimento e 
experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes 

http://www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php
http://www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php
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para avaliar os riscos que envolvem a participação na oferta e capacidade 
de assumir tais riscos; (ii) tem pleno acesso a todas as informações 
necessárias e suficientes para a decisão de investimento na oferta, 
notadamente as constantes do Prospecto, do Estudo de Viabilidade e dos 
Contratos de Investimento Coletivo; (iii) tem conhecimento de que se trata 
de Oferta cujo registro e/ou outros requisitos do registro foram dispensados 
pela CVM; (iv) tem conhecimento dos principais Fatores de Risco 
relacionados à Oferta e à operação hoteleira; (v) que possui ao menos R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) de patrimônio ou investirá ao menos R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) na Oferta, cujo modelo consta do Anexo 
VII deste Prospecto. 

O modelo da Declaração do Investidor poderá ser encontrado no endereço 
eletrônico: www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, neste 
endereço clicar em “Modelos de Declaração do Investidor” e o documento 
abrirá em uma nova janela. 

Declaração dos Ofertantes  a declaração, assinada por no mínimo 2 (dois) sócios, 2 (dois) diretores 
estatutários, no caso de um único ofertante, ou um sócio e um diretor 
estatutário de cada um dos ofertantes, devidamente qualificados, de que as 
informações fornecidas ao público investidor durante a Oferta são 
verdadeiras, consistentes, completas e suficientes, permitindo aos 
Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, nos 
termos do item IV, (a) 5 da Deliberação CVM 734/15, cuja cópia consta do 
Anexo VIII deste Prospecto.  

O modelo da Declaração dos Ofertantes poderá ser encontrado no endereço 
eletrônico: www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, neste 
endereço clicar em “Modelos de Declaração dos Ofertantes” e o documento 
abrirá em uma nova janela. 

Deliberação CVM 734/15  a Deliberação CVM nº 734 de 17 de março de 2015. 

Empreendimento  o empreendimento hoteleiro denominado “CEDROS CONDOHOTEL 
LEME”, desenvolvido pela Incorporadora, no Município de Leme, no 
Estado de São Paulo, sob modalidade Condohotel, e administrado pela 
Administradora Hoteleira, que consiste em 84 (oitenta e quatro) Unidades 
Imobiliárias e respectivas área comuns. 

Estudo de Viabilidade  o Estudo de Viabilidade e Estimativas Financeiras para o Desenvolvimento 
de um Projeto Hoteleiro na Cidade de Leme, SP, elaborado por ÁGILA 
CONSULTORIA HOTELEIRA, datado de 17 de outubro de 2016, cuja 
cópia consta do Anexo IV deste Prospecto. 

O Estudo de Viabilidade poderá ser encontrado no endereço eletrônico: 
www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, neste endereço clicar em 
“Estudo de Viabilidade” e o documento abrirá em uma nova janela. 

Fatores de Risco  determinados fatores de risco que devem ser considerados para o 
investimento nos Contratos de Investimento Coletivo ou de Unidades 
Imobiliárias, que constam das páginas 43 a 50 deste Prospecto. 

Grupo Cedros  grupo de sociedades da qual fazem parte a Incorporadora e a 
Administradora Hoteleira. 
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Habite-se  o ato administrativo emanado de autoridade competente que autoriza o 
início da utilização efetiva de construções ou edificações. 

IBGE  o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IGP-M  o Índice Geral de Preços do Mercado divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas. 

INCC  o Índice Nacional de Custo da Construção divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas. 

Incorporadora  a Cedros 02 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 

Instrução CVM 400/03  a Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. 

Instrumento de Constituição de SCP  o Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de 
Participação CEDROS CONDOHOTEL LEME, cuja cópia consta do 
Anexo II deste Prospecto. 

Cópia do Instrumento de Constituição de SCP poderá ser encontrada no 
endereço eletrônico: www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, 
neste endereço clicar em “Instrumento de Constituição de SCP” e o 
documento abrirá em uma nova janela. 

Investidor  a pessoa natural ou jurídica que realize investimentos nos Contratos de 
Investimento Coletivo em razão de aquisição de Unidades Imobiliárias, e 
que deverá se enquadrar no Público Alvo. 

IPC/FIPE  o Índice de Preços ao Consumidor divulgado pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas. 

IPCA   o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE. 

IPC-M  o Índice de Preços ao Consumidor – Mercado divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas. 

Lei 4.591/64  a lei federal brasileira nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, conforme 
alterada. 

Lei 6.385/76  a lei federal brasileira nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 
alterada. 

Lei 6.404/76  a lei federal brasileira nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada. 

Memorial de Incorporação  o memorial de incorporação do Empreendimento, arquivado no Registro de 
Imóveis da Comarca da Leme/SP, e registrado na Matrícula de nº 49.163 
do mesmo Registro de Imóveis sob o registro nº 135.031, juntamente com 
os demais documentos cujo rol está elencado no art. 32 da Lei 4.591/64, 
anteriormente à comercialização das Unidades Imobiliárias, cuja cópia 
consta no Anexo V do presente Prospecto. 

Oferta  a oferta pública de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo, com 
dispensa de registro de oferta pública e dispensa de requisitos de oferta 
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pública nos termos do artigo 19, § 5º, inciso I da Lei nº 6.385/76, em 
conjunto com o artigo 4º Instrução CVM 400/03 e nos termos da 
Deliberação CVM 734/15. 

Ofertantes  a Cedros 02 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., na qualidade de 
incorporadora do Empreendimento e a Safe Administração Hoteleira Ltda., 
na qualidade de administradora hoteleira do Empreendimento. Os 
Ofertantes foram dispensados pela CVM do registro de emissor de valores 
mobiliários previsto no artigo 21 da Lei 6.385/76, nos termos § 6º, inciso I 
do artigo 21, da Lei 6.385/76 em conjunto com o artigo 4º Instrução CVM 
400/03 e nos termos da Deliberação CVM 734/15. 

PIB  o Produto Interno Bruto. 

Preço Mínimo  o valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) por Unidade 
Imobiliária, ajustado pelo (a) INCC, que será aplicado mensal e 
cumulativamente, até o mês da expedição do Habite-se e entrega das 
chaves; e pelo (b) IGP-M, que passará a ser aplicado, mensal e 
cumulativamente, em prosseguimento ao reajuste anterior, a partir do mês 
imediatamente seguinte ao da expedição do Habite-se e entrega das chaves, 
acrescido dos juros de 1% (um por cento) ao mês. 

Prospecto  o presente Prospecto Resumido de Oferta Pública de Distribuição de 
Contratos e Investimento Coletivo do Empreendimento Hoteleiro 
Denominado “Cedros Condohotel Leme”.  

O Prospecto poderá ser encontrado no endereço eletrônico: 
www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, neste endereço clicar em 
“Prospecto Resumido” e o documento abrirá em uma nova janela.  

Público Alvo  a Oferta é destinada exclusivamente a investidores: que: (i) possuam ao 
menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de patrimônio; ou (ii) 
invistam ao menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Oferta. 

Os Investidores que não detenham patrimônio de, ao menos, 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), deverão investir na Oferta valor 
igual ou superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais) considerando a 
quantidade de Unidades Imobiliárias adquiridas multiplicado pelo Preço 
Mínimo vigente à época da realização do investimento. 

SCP  a Sociedade em Conta de Participação Cedros Condohotel Leme, Sociedade 
em Conta de Participação, que será responsável pela exploração econômica 
do Empreendimento na modalidade Condohotel, na qual a Administradora 
Hoteleira será a Sócia Ostensiva e, incialmente a Incorporadora e, após a 
Oferta, os Investidores serão os Sócios Participantes. 

Sócia Ostensiva  a sócia ostensiva da SCP que será a Administradora Hoteleira. 

Sócio(s) Participante(s)  o sócio participante da SCP que inicialmente será a Incorporadora, e 
posteriormente será(ão) o(s) investidor(es) que venham adquirir as 
Unidades Imobiliárias. 

Unidades Imobiliárias  as 84 (oitenta e quatro) unidades autônomas (quartos) que serão exploradas 
no Empreendimento sob a modalidade de Condohotel. 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 
 

Oferta  oferta pública de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo, com 
dispensa de registro de oferta pública e dispensa de requisitos de oferta 
pública nos termos do artigo 19, § 5º, inciso I da Lei 6.385/76, em conjunto 
com o artigo 4º Instrução CVM 400/03 e nos termos da Deliberação CVM 
734/15.  

Ofertantes  Cedros 02 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., na qualidade de 
incorporadora do Empreendimento e a Safe Administração Hoteleira Ltda., 
na qualidade de administradora hoteleira do Empreendimento.  

os Ofertantes foram dispensados pela CVM do registro de emissor de 
valores mobiliários previsto no artigo 21 da Lei 6.385/76, nos termos § 6º, 
inciso I do artigo 21, da Lei 6.385/76 em conjunto com o artigo 4º Instrução 
CVM 400/03 e nos termos da Deliberação CVM 734/15. 

Instituição Intermediária da Oferta  a contratação de instituição intermediária integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários foi dispensada pela CVM nos termos do 
artigo 2º, § 3º, inciso III da Lei 6.385/76, do artigo 3º, § 2º da Instrução 
CVM 400/03 em conjunto com o artigo 4º Instrução CVM 400/03 e nos 
termos da Deliberação CVM 734/15.  

Empreendimento  empreendimento hoteleiro denominado “CEDROS CONDOHOTEL 
LEME”, desenvolvido pela Incorporadora, no Município de Leme, no 
Estado de São Paulo, sob modalidade Condohotel, administrado pela 
Administradora Hoteleira, que consiste em 84 (oitenta e quatro) Unidades 
Imobiliárias e respectivas área comuns. 

Para maiores informações, os Investidores deverão consultar a Seção 
“Descrição do Empreendimento” nas páginas 16 a 24 deste Prospecto. 

Incorporadora  Cedros 02 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.  

Administradora Hoteleira  Safe Administração Hoteleira Ltda. 

SCP  Sociedade em Conta de Participação Cedros Condohotel Leme, que será 
responsável pela exploração econômica do Empreendimento na 
modalidade Condohotel, na qual a Administradora será a Sócia Ostensiva 
e, incialmente a Incorporadora e, após a Oferta, os Investidores serão os 
Sócios Participantes. 

Quantidade de Unidades 
Imobiliárias 

 84 (oitenta e quatro) Unidades Imobiliárias e respectivas área comuns.  

Preço Mínimo    R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) por Unidade Imobiliária, 
ajustado pelo (a) INCC, que será aplicado mensal e cumulativamente, até o 
mês da expedição do Habite-se e entrega das chaves; e pelo (b) IGP-M, que 
passará a ser aplicado, mensal e cumulativamente, em prosseguimento ao 
reajuste anterior, a partir do mês imediatamente seguinte ao da expedição 
do Habite-se e entrega das chaves, acrescido dos juros de 1% (um por cento) 
ao mês. 
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Valor Total da Oferta  R$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais), equivalente à 
84 (oitenta e quatro) Unidades Imobiliárias ofertadas multiplicado pelo 
Preço Mínimo. 

Data de Início da Oferta   16 de março de 2017, data estimada para o início da Oferta, que se iniciará 
com o deferimento da dispensa de registro da Oferta pela CVM. 

Prazo de Duração da Oferta  o prazo de duração da Oferta será indeterminado, finalizando-se a Oferta 
com a venda da totalidade das 84 (oitenta e quatro) Unidades Imobiliárias. 

O cumprimento dos prazos de duração da oferta estabelecidos nos artigos 
17 e 18 da Instrução CVM 400/03 foi dispensado pela CVM nos termos do 
artigo 4º Instrução CVM 400/03 e nos termos da Deliberação CVM 734/15. 

Contratos de Investimento Coletivo  as Unidades Imobiliárias encontram-se vinculadas aos Contratos de 
Investimento Coletivo, constantes do Anexo I a III deste Prospecto, quais 
sejam: (i) Compromisso de Venda e Compra; (ii); Instrumento de 
Constituição de SCP e (iii) Contrato de Locação. 

Os Investidores, ao realizarem o investimento nos Contratos de 
Investimento Coletivo e adquirirem Unidades Imobiliárias, deverão aderir 
aos termos e condições estabelecidos nos Contratos de Investimento 
Coletivo.  

Remuneração dos Investidores  a remuneração a ser paga aos Investidores no âmbito de seus Contratos de 
Investimento Coletivo, que consiste no recebimento de aluguel, no âmbito 
do Contrato de Locação, e do resultado da SCP, no âmbito da SCP. 

Para maiores informações, os Investidores deverão consultar a Seção 
“Remuneração dos Investidores e da Administradora Hoteleira” nas 
páginas 38 a 41 deste Prospecto. 

Compromisso de Venda e Compra  Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras 
Avenças, por meio do qual os Investidores se comprometem a adquirir as 
Unidades Imobiliárias. 

Para maiores informações, os Investidores deverão consultar a Seção 
“Resumo das Disposições dos Contratos de Investimento Coletivo” nas 
páginas 28 a 36 deste Prospecto e a minuta do referido documento no Anexo 
I deste Prospecto. 

Contrato de Locação  Instrumento de Locação Não Residencial e Outras Avenças, por meio do 
qual as Unidades Imobiliárias serão locadas para serem exploradas 
economicamente. 

Para maiores informações, os Investidores deverão consultar a Seção 
“Resumo das Disposições dos Contratos de Investimento Coletivo” nas 
páginas 28 a 36 deste Prospecto e a cópia do documento no Anexo III deste 
Prospecto. 

Instrumento de Constituição de 
SCP 

 Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de 
Participação Cedros Condohotel Leme, por meio do qual será constituída a 
SCP que será responsável por explorar economicamente as Unidades 
Imobiliárias. 
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Para maiores informações, os Investidores deverão consultar a Seção 
“Resumo das Disposições dos Contratos de Investimento Coletivo” nas 
páginas 28 a 36 deste Prospecto e a cópia do referido documento no Anexo 
II deste Prospecto. 

Público Alvo  a Oferta é destinada exclusivamente a investidores: que: (i) possuam ao 
menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de patrimônio; ou (ii) 
invistam ao menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Oferta.  

os Investidores que não detenham patrimônio de, ao menos, 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), deverão investir na Oferta valor 
igual ou superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais) considerando a 
quantidade de Unidades Imobiliárias adquiridas multiplicadas pelo Preço 
Mínimo vigente à época da realização do investimento.  

em cumprimento ao disposto no item III, alínea (a) da Deliberação CVM 
734/15, os Investidores que não detenham patrimônio de, ao menos,   
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para poderem participar da Oferta 
deverão adquirir, no mínimo, 2 (duas) Unidades Imobiliárias, considerando 
o Preço Mínimo. 

Investidor  pessoa natural ou jurídica que realize investimentos nos Contratos de 
Investimento Coletivo em razão de aquisição de Unidades Imobiliárias, e 
que deverá se enquadrar no Público Alvo.  

Inadequação da Oferta a Certos 
Investidores 

 a Oferta não é adequada a investidores que: (i) não tenham conhecimento 
dos riscos envolvidos no investimento em imóveis; (ii) necessitem de 
liquidez com relação às Unidades Imobiliárias a serem adquiridas, tendo 
em vista a natureza das negociações no setor imobiliário em geral, que 
podem demandar um longo prazo para a concretização das transações e/ou 
(iii) não estejam dispostos a correr os riscos inerentes às atividades do setor 
hoteleiro ou de imóveis. A aquisição das Unidades Imobiliárias vinculadas 
aos Contratos de Investimento Coletivo apresenta certos riscos e 
possibilidade de desvalorizações patrimoniais que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. 

Para maiores informações, os Investidores deverão consultar a Seção 
“Fatores de Risco” nas páginas 43 a 50 deste Prospecto. 

Declaração do Investidor  declaração a ser assinada pelo Investidor que esteja dentro do Público Alvo 
e venha a participar da Oferta, conforme previsto no inciso V, alínea b, da 
Deliberação CVM 734/15 e do Anexo I da Deliberação CVM 734/15, na 
qual o Investidor deverá declarar que: (i) tem conhecimento e experiência 
em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os 
riscos que envolvem a participação na oferta e capacidade de assumir tais 
riscos; (ii) tem pleno acesso a todas as informações necessárias e suficientes 
para a decisão de investimento na oferta, notadamente as constantes do 
Prospecto, do Estudo de Viabilidade e dos Contratos de Investimento 
Coletivo; (iii) tem conhecimento de que se trata de Oferta cujo registro e/ou 
outros requisitos do registro foram dispensados pela CVM; (iv) tem 
conhecimento dos principais Fatores de Risco relacionados à Oferta e à 
operação hoteleira; e (v) que possui ao menos R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) de patrimônio ou investirá ao menos R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) na Oferta, cujo modelo consta do Anexo VII deste Prospecto. 
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Fatores de Risco  antes da tomada de decisão de investimento nos Contratos de Investimento 
Coletivo e/ou nas Unidades Imobiliárias os Investidores deverão consultar 
a Seção “Fatores de Risco” nas páginas 43 a 50 deste Prospecto. 

Informações Adicionais  quaisquer informações adicionais complementares ou esclarecimentos 
sobre a Oferta e o Empreendimento poderão ser obtidos com a 
Incorporadora e/ou Administradora Hoteleira, no endereço constante da 
seção “Identificação da Incorporadora, da Administradora Hoteleira e dos 
Prestadores de Serviços do Empreendimento” na página 14 deste Prospecto, 
ou ainda por meio do website: www.cedroscondohotelleme.com.br 
/index2.php . 
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IDENTIFICAÇÃO DA INCORPORADORA, DA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E DOS PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO 

 
 
 

Incorporadora 

 
CEDROS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 
CNPJ: 20.104.874/0001-04  
Avenida Joaquim Lopes Aguilla, S/N, bairro Centro 
Leme, SP, CEP 13.614-162  
Endereço da Administração: Rua Dr. Sampaio Peixoto, 161, Cambui, Campinas – SP. CEP: 13.024-420.  
At.: Andre Lanna Moutran 
Tel.: (19) 3305-2222 
Correio eletrônico: andre@grupocedros.com.br  
 

              
(A construção do Empreendimento é de responsabilidade exclusiva da Incorporadora, que poderá realizá-la por si ou por 
terceiros) 
 
 
Administradora Hoteleira 

 
SAFE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. 
CNPJ: 21.979.378/0001-59 
Avenida Campos Sales, nº 420  
Americana, SP, CEP 13.465-590 
At.: Gabriel Lanna Moutran 
Tel.: (19) 3305-2222 
Correio eletrônico: gabriel@safehoteis.com.br  
http://www.safehoteis.com.br/ 

 
 

Consultor Legal 

 
LANNA RIBEIRO & FRAGOSO PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - LCCF ADVOGADOS 
CNPJ: 14.652.485/0001-02 
Rua Sete de Setembro, 71, 14º andar, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.050-005 
At.: Pedro Lanna Ribeiro 
Tel.: (21) 2227-6826 
Correio eletrônico: pedro@lccfadvogados.com.br 
http://www.lccfadvogados.com.br 
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DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Empreendimento Cedros Condohotel Leme 

 
O Empreendimento é um projeto de natureza imobiliária e hoteleira do Grupo Cedros, que tem como objetivo atender a 
demanda por quartos de hotel de categoria econômica na Cidade de Leme, localizada no Estado de São Paulo. O 
Empreendimento será desenvolvido sob a forma de um Condohotel, na qual cada um dos quartos constituirá uma Unidade 
Imobiliária autônoma, que será utilizada na exploração da atividade hoteleira conjuntamente com os demais quartos do 
Empreendimento. 
 
O Empreendimento contará com 84 (oitenta e quatro) quartos de hotel com aproximadamente 13,97m² de área privativa, 
dentre os quais 6 (seis) serão quartos para pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) com área privativa de 
aproximadamente de 22,31m².  
 
Além disso, o Empreendimento terá áreas comuns contendo um estacionamento rotativo com um total de 49 (quarenta e 
nove) vagas, sendo 46 (quarenta e seis vagas) cobertas no subsolo do Empreendimento e 3 (três) vagas descobertas para 
portadores de necessidades especiais (PNE) no térreo, acesso ao hall dos elevadores, escadas, refeitório, carga e descarga, 
rouparia limpa, rouparia suja, almoxarifado/despensa, lixo refrigerado/seco, vestiário feminino, vestiário masculino, 
arquivo morto e manutenção e rampa de acesso ao térreo, entrada “SAS” (sistema de fechamento automático), lobby, 
refeitório, loja, estoque da loja, balcão, apoio da recepção, gerência, armário lixo, CPD, copa, despensa, área 
comercial/prestação de serviço, banheiro masculino “WC”, banheiro feminino “WC”, maleiro, banheiro “WC”, depósito, 
subestação, 02 (dois) elevadores, escadas, circulação, rouparia, área técnica e casa de máquinas 
   
Os quartos serão entregues aos Investidores devidamente mobiliados e receberão manutenção periódica pela 
Administradora Hoteleira no âmbito da operação do Empreendimento. 
 
Condohotel 

O Condohotel é um empreendimento imobiliário aprovado perante os órgãos públicos como um hotel e submetido ao 
regime do condomínio edilício. O proprietário ou titular de direitos aquisitivos sobre a Unidade Imobiliária autônoma não 
poderá usar sua Unidade Imobiliária autônoma para uso residencial, em razão da natureza do uso do Empreendimento (uso 
hoteleiro), conforme aprovado pelo poder público, tampouco poderá transferir a posse para terceiro, que inclui o direito de 
uso, gozo e fruição de sua unidade, que não seja a Administradora Hoteleira, uma vez que a Administradora Hoteleira 
deverá deter a posse da unidade autônoma para explorar a atividade hoteleira do Empreendimento. 
 
Os apartamentos de um Condohotel são unidades imobiliárias autônomas vendidas de forma individualizada a diferentes 
compradores, mas a operação hoteleira, em decorrência da plataforma jurídica condominial que tem em sua essência a 
coletividade, bem como das disposições inerentes à Lei nº 11.771/08, necessariamente será feita por uma operadora 
hoteleira. 
 

Localização do Empreendimento 

 
O empreendimento fica localizado na Cidade de Leme no Estado de São Paulo. Conforme os últimos dados divulgados 
pelo IBGE, a população da Cidade de Leme cresceu 8,3% desde o censo de 2010. No período de 2000 a 2010, o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que mede o nível de desenvolvimento humano utilizando indicadores de 
educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita), evoluiu 
17,2%. 
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Gráfico inserido na página 05 do Estudo de Viabilidade 

 
 

 
Gráfico inserido na página 05 do Estudo de Viabilidade 

 
A Cidade de Leme vem apresentando crescimento de sua população no período 1991 a 2015, sem nenhum período de 
diminuição. Recentemente, o IBGE alterou a base de cálculo do PIB dos municípios brasileiros e criou uma série de 
dados revisada a partir de 2010, chamada “série revisada”, e que tem como referência o ano de 2010, seguindo, portanto, 
a nova referência das “Contas Nacionais”.  
 
Assim, conforme os dados mais recentes publicados pelo IBGE, o PIB da Cidade de Leme, no período 2010 a 2013, 
vem em contínuo crescimento. No período 2010 a 2013 o PIB total da Cidade de Leme cresceu a uma taxa média de 
11,9% ao ano. Nos dois últimos anos da série do IBGE (2012-2013) a indústria da Cidade de Leme reduziu 6,36%, 
conforme gráfico abaixo:  
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Gráfico inserido na página 06 do Estudo de Viabilidade 

 
Não obstante, a economia brasileira vem passando por um período de desaceleração. O PIB do Brasil foi de +2,7% em 
2013, +0,1% em 2014 e -3,8% em 2015. Há previsões de que o PIB do Brasil caia entre 3% e 4% em 2016 e cresça por 
volta de 1% em 2017. A tabela abaixo detalha o crescimento anual e total, nos períodos considerados, do “PIB Total” 
de cada setor. Os dados apresentados são os mais recentes publicados pelo IBGE (PIB Municípios por setor da 
economia): 
 
 

 

Tabela inserida na página 06 do Estudo de Viabilidade 
 

Na tabela e gráficos abaixo vemos a composição do PIB da Cidade de Leme por setores da economia. 
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Tabela inserido na página 06 do Estudo de Viabilidade 
 

 

 

Gráfico inserido na página 07 do Estudo de Viabilidade 
 
O gráfico abaixo mostra um predomínio do setor de serviços na Cidade de Leme, responsável por gerar aproximadamente 
45% do PIB municipal de Leme. O setor de indústrias vem em segundo em importância e responde por aproximadamente 
24% do PIB total. A agropecuária é o setor que menos contribui na composição final do PIB, mantendo valores no 
entorno de 2.9%.   
 
Tradicionalmente são os setores de serviços e indústrias os que geram a maior parte da demanda hoteleira. 
 



“Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de 
compra de títulos e valores mobiliários. Os potenciais investidores não devem tomar nenhuma decisão de investimento com base nas informações contidas 
nesta minuta” 

19 

 
Gráfico inserido na página 07 do Estudo de Viabilidade 

 
Estudo de Viabilidade 

 

Foi elaborado Estudo de Viabilidade do Empreendimento, datado de 17 de outubro de 2016, que compreende a análise 
de potencial técnico e financeiro do Empreendimento, do mercado e das possibilidades de rendimento. O Estudo de 
Viabilidade não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, como uma recomendação de investimento no 
Empreendimento.  
 
O investimento no Empreendimento apresenta riscos para o Investidor. Ao decidir por adquirir as Unidades Imobiliárias 
e investir nos Contratos de Investimento Coletivo, o Investidor deverá realizar sua própria análise e avaliação dos riscos 
decorrentes do investimento. Para informações sobre os principais riscos envolvidos na aquisição de Unidades 
Imobiliárias e no investimento nos Contratos de Investimento Coletivo, o Investidor deve consultar a seção "Fatores de 
Risco" nas páginas 43 a 50 deste Prospecto. 
 

Incorporação Imobiliária do Empreendimento 

 
A incorporação do Empreendimento é realizada pela Incorporadora nos termos da Lei 4.591/64, tendo o projeto de 
edificação aprovado pelo Município de Leme, em 07 de janeiro de 2015, sob o nº 9613/14, com alvará nº 591/14, e a 
incorporação registrada, em 18 de maio de 2015, sob o nº 135.031 na matrícula de nº 49.613 (R.04) do Registro de Imóveis 
da Comarca de Leme, Estado de São Paulo.  
 
As Unidades Imobiliárias, que corresponderão aos quartos de hotel, farão jus à fração ideal do terreno e das partes comuns 
do Empreendimento, e receberão matrículas próprias e individualizadas no Registro Geral de Imóveis, após a concessão 
do Habite-se, pela autoridade administrativa, e a averbação da construção das edificações. 
 
A incorporação imobiliária é disciplinada no Brasil pela Lei 4.591/64 e define-se como uma atividade empresarial exercida 
com o objetivo de produzir e alienar, durante o período de construção, unidades autônomas em edificações coletivas – 
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condomínios edilícios – podendo ter fins residenciais ou não. A alienação de unidades autônomas durante o período de 
construção viabiliza justamente a captação dos recursos necessários ao desenvolvimento da incorporação. 
 
As unidades autônomas são parcelas da edificação vinculadas a uma fração ideal de terreno e às respectivas áreas comuns, 
constituídas de dependência e instalações de uso privativo, e parte de dependências e instalações de uso comum da 
edificação em condomínio. Por sua vez, cada unidade autônoma fruto de uma incorporação imobiliária passa a ter uma 
designação especial numérica ou alfabética, para fins de identificação e discriminação perante o Registro Geral de Imóveis 
competente.  
 
Para alienar as unidades autônomas, o incorporador deve elaborar um memorial de incorporação e o levar a registro no 
Cartório de Registro Imóveis competente. O memorial de incorporação se trata de espécie de dossiê para a incorporação e 
reúne peças e informações de natureza jurídica, técnica e financeira a respeito da incorporação a ser realizada, inclusive 
com a previsão da destinação a ser dada ao imóvel, o projeto de construção aprovado, e a minuta da convenção de 
condomínio a ser futuramente utilizada. Ademais, o registro do memorial de incorporação assegura que o incorporador se 
enquadre nas figuras legais que o autorizam a realizar a incorporação. 
 
O Memorial de Incorporação do Empreendimento, cuja cópia acompanha este Prospecto na forma de seu Anexo V, contém 
as especificações da incorporação do Empreendimento assim como das Unidades Imobiliárias e respectivas áreas comuns. 
A Convenção de Condomínio, cuja cópia acompanha este Prospecto na forma de seu Anexo VI, define as regras aplicáveis 
à administração ordinárias do condomínio edilício instituído no âmbito do Empreendimento. 
 
A Lei 4.591/64 impõe ao incorporador e ao construtor a responsabilidade civil e criminal pela consecução do 
empreendimento imobiliário desenvolvido, como forma de proteger os adquirentes dos imóveis contra os riscos inerentes 
ao negócio. Diante disso, a lei garante que os riscos civis e criminais decorrentes de danos causados, contingências fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, dentre outras, sejam imputadas à incorporadora, de modo que os promitentes adquirentes 
dos imóveis não poderão ser responsabilizados por danos ocorridos nesta fase de construção e conclusão do 
empreendimento. 
 
Incorporadora 

 
Responsável por identificar a área, elaborar e aprovar os projetos e pela comercialização imobiliária, bem como por 
executar, por si ou por terceiros que contratar, a obra e a montagem hoteleira das áreas comuns e das Unidades Imobiliárias. 
Cabe à incorporadora registrar no Cartório de Registro de Imóveis competente o memorial de incorporação e a minuta da 
convenção de condomínio, nos termos da Lei 4.591/64, ressaltando que uma das funções desse registro é dar publicidade 
a terceiros, especialmente os adquirentes de unidades autônomas, dos documentos relacionados ao Empreendimento e às 
suas unidades autônomas. 
 
Ademais, a Incorporadora e a construtora por ela contratada são as principais responsáveis pela construção e entrega do 
Empreendimento, podendo ser responsabilizadas civil e criminalmente por quaisquer danos causados, inclusive por 
contingências fiscais, trabalhistas e previdenciárias, dentre outras. Isto porque esta fase de construção é regida pela Lei 
federal nº 4.591/64 – Lei de Incorporações, a qual impõe ao incorporador e ao construtor a responsabilidade civil e criminal 
pela consecução do empreendimento imobiliário desenvolvido, como forma de proteger os adquirentes dos imóveis contra 
os riscos inerentes ao negócio. Em decorrência disto, a lei garante que os adquirentes dos imóveis, não poderão ser 
responsabilizados por danos ocorridos nesta fase de construção e conclusão do Empreendimento. 
 
Construção do Empreendimento 

 

A construção do Empreendimento é de responsabilidade exclusiva da Incorporadora, que poderá realizá-la por si ou por 
terceiro. A construção do Empreendimento tem previsão para ser concluída em dezembro de 2017, sem considerar neste 
prazo (i) o período de tolerância por atraso de até 180 (cento e oitenta) dias e (ii) eventuais atrasos decorrentes de caso 
fortuito ou força maior no âmbito da construção do Empreendimento. 
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O início da operação do Empreendimento deverá ocorrer até agosto de 2018, observado o efetivo cumprimento do prazo 
de conclusão da construção do Empreendimento, tudo conforme cronograma constante da página 26 deste Prospecto. 
 
Para informações mais detalhadas sobre o Empreendimento, cada um de seus pavimentos e cada uma das Unidades 
Imobiliárias, o Investidor deve consultar o Memorial de Incorporação constante do Anexo V, deste Prospecto. 
 
Exploração do Empreendimento 

 
A exploração econômica do Empreendimento será realizada pela SCP, constituída pela Administradora Hoteleira, na 
qualidade de Sócia Ostensiva, da qual deverão participar os Investidores, adquirentes das Unidades Imobiliárias, na 
qualidade de Sócios Participantes.  
 
A exploração hoteleira será realizada sem a interferência direta dos proprietários das Unidades Imobiliárias, os quais 
receberão os lucros apurados pela SCP em razão da exploração econômica do Empreendimento, na forma descrita na Seção 
“Remuneração dos Investidores e da Administradora Hoteleira”, na página 38 deste Prospecto. Os valores pagos a título 
de lucros da SCP não distinguirão quais Unidades Imobiliárias foram ou não utilizadas, de modo que o resultado será 
distribuído aos proprietários de acordo com a sua participação na SCP. 
 
Em razão da natureza do Empreendimento, a aquisição de uma Unidade Imobiliária vinculará os adquirentes à sua 
participação na SCP, por meio da qual os proprietários receberão os resultados da exploração hoteleira do Empreendimento, 
nos termos previstos no Instrumento de Constituição de SCP. Os proprietários das Unidades Imobiliárias serão 
representados por um Conselho de Representantes, que será composto por 3 (três) Sócios Participantes, e receberão 
informações mensais, trimestrais e anuais sobre o desempenho da SCP, as quais poderão ser auditadas por auditores 
externos. 
 
Sociedade em Conta de Participação - SCP 

 
Considerando que o Empreendimento é composto de 84 (oitenta e quatro) Unidades Imobiliárias pertencentes a um 
universo de vários adquirentes, há a necessidade de centralizar os interesses comuns de todos eles no desenvolvimento das 
atividades hoteleiras, de forma que a operação das 84 (oitenta e quatro) Unidades Imobiliárias e das respectivas áreas 
comuns será realizada exclusivamente pela SCP, por meio da Administradora Hoteleira na qualidade de Sócia Ostensiva, 
na modalidade de Condohotel, visando alcançar resultados com a exploração hoteleira das Unidades Imobiliárias de forma 
conjunta. 
 
A SCP, constituída na forma de sociedade em conta de participação, é um tipo de sociedade regular, conforme artigo 991 
e seguintes do Código Civil. Esse tipo de sociedade não tem personalidade jurídica própria, não aparecendo perante 
terceiros. A sua atuação perante terceiros é feita por meio da Sócia Ostensiva, que no caso do Empreendimento será a 
Administradora Hoteleira, ao passo que os adquirentes das unidades autônomas deverão aderir à SCP e serão os Sócios 
Participantes.  
 
A sociedade em conta de participação se estabelece contratualmente e sua constituição não está sujeita, como condição de sua 
regularidade, ao registro na Junta Comercial ou no Cartório de Títulos e Documentos. Ademais, o instrumento de constituição da 
sociedade em conta de participação e suas disposições produz efeito somente entre os sócios, já que a sociedade em conta de 
participação não possui personalidade jurídica própria, embora possua cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) próprio junto 
à Receita Federal, para fins fiscais. Ou seja, perante terceiros, quem se obriga é apenas a Sócia Ostensiva, sendo certo que os 
Sócios Participantes, sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, não podem tomar parte nas relações da 
Sócia Ostensiva com terceiros, sob pena de responderem solidariamente com a Sócia Ostensiva pelas obrigações em que 
intervierem. 
 
Os Investidores que adquiram Unidades Imobiliárias deverão aderir à SCP por meio da celebração do respectivo termo de adesão, 
cuja minuta encontra-se anexa à cópia do Instrumento de Constituição de SCP do Anexo II deste Prospecto, e deverão transferir 
a posse, que inclui o direito de uso, gozo e fruição das Unidades Imobiliárias, a título de locação, bem como o direito de uso, 
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gozo e fruição das benfeitorias e equipamentos a elas relacionados, pelo tempo de vigência da SCP, conforme previsto no 
Contrato de Locação, cuja cópia consta do Anexo III ao presente Prospecto, para que a Sócia Ostensiva as explore conjuntamente, 
visando à obtenção de resultados comuns. 
 
No Instrumento de Constituição de SCP estão previstas as relações jurídicas entre a Administradora Hoteleira, como Sócia 
Ostensiva, e os adquirentes de unidades autônomas, os quais deverão aderir ao Instrumento de Constituição de SCP na 
qualidade de Sócios Participantes, com o propósito de desenvolver e explorar um negócio específico, no caso, uma 
atividade hoteleira.  
 
Inicialmente, a SCP terá como sócios a Administradora Hoteleira, como Sócia Ostensiva e a Incorporadora, como Sócia 
Participante. Com a alienação das Unidades Imobiliárias pela Incorporadora, os respectivos investidores adquirentes 
deverão aderir à SCP e adquirir da Incorporadora, em conjunto com a aquisição da Unidade Imobiliária uma participação 
na SCP, tudo mediante assinatura do já referido termo de adesão, cuja minuta encontra-se anexa à cópia do Instrumento de 
Constituição de SCP do Anexo II deste Prospecto. 
 
Administradora Hoteleira 

 
Responsável por promover a administração hoteleira das Unidades Imobiliárias e de certas áreas comuns, utilizando, para 
tanto, sua expertise, seu know how, sistemas, e padrões de marca, e definindo, nas épocas próprias e sob sujeição à 
aprovação dos adquirentes, as diretrizes relativas à manutenção preventiva e corretiva do Condohotel.  
 
Contrato de Locação 

 
Para viabilizar a exploração hoteleira das Unidades Imobiliárias no âmbito do Empreendimento, a posse, que inclui o 
direito de uso, gozo e fruição, das respectivas Unidades Imobiliárias será transferida, a título de locação, pelos respectivos 
proprietários à SCP, representada pela Administradora Hoteleira, atuando na qualidade de Sócia Ostensiva. 
 
A locação é formalizada por meio do Contrato de Locação, cuja cópia consta do Anexo III ao presente Prospecto, que 
inicialmente é celebrado entre a Incorporadora e a SCP, representada pela Administradora Hoteleira, atuando na qualidade 
de Sócia Ostensiva, de forma a viabilizar a exploração hoteleira conjunta das Unidades Imobiliárias no âmbito do 
Empreendimento. Os adquirentes das Unidades Imobiliárias se sub-rogarão automaticamente na posição de locadores das 
respectivas Unidades Imobiliárias quando da celebração do respectivo documento de aquisição de Unidade Imobiliária. 
 
Conforme previsto na Cláusula 2.1 do Contrato de Locação, a locação tem vigência imediata e vigorará pelo prazo de 10 
(dez) anos constados da data assinatura do Contrato de Locação celebrado entre a Incorporadora e a Administradora 
Hoteleira (10 de novembro de 2015). O prazo será prorrogável por mais 8 (oito) anos na hipótese de existir a prorrogação 
da SCP, sendo certo que, a qualquer tempo, a extinção da SCP implicará na automática e simultânea extinção do Contrato 
de Locação. Além disso, conforme previsto na Cláusula 2.2.1 do Contrato de Locação, caso a exploração do 
Empreendimento não se inicie no prazo de até 6 (seis) meses contados da averbação do Habite no Cartório de Registro de 
Imóveis, o Contrato de Locação terá o prazo de vigência acrescido na mesma quantidade de dias correspondente ao referido 
período de extensão.  
 
Marca 

 
A SCP poderá operar o Empreendimento utilizando-se de marca ou bandeira própria ou poderá utilizar-se de marca ou 
bandeira de terceiros, mediante a celebração do respectivo contrato para utilização da referida marca ou bandeira. 
Atualmente, a Administradora Hoteleira pode optar pela utilização no Empreendimento da marca “Ibis” em razão da 
celebração pela Administradora Hoteleira de contrato de franquia que para a utilização da marca com a Hotelaria Accor do 
Brasil S.A, conforme atesta o Certificado de Adesão ao Sistema Ibis Budget que compõe o Anexo X deste Prospecto. 
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Informações Financeiras e Operacionais do Empreendimento 

 
A Administradora Hoteleira será responsável pela elaboração e divulgação das informações financeiras trimestrais e das 
demonstrações financeiras anuais da SCP a partir do início de sua Fase Operacional. 
 
As informações financeiras trimestrais deverão ser revisadas por auditor independente registrado na CVM assim como 
divulgadas na página eletrônica www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php (neste endereço clicar em “Informações 
Financeiras Trimestrais” e o documento abrirá em uma nova janela), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados 
do encerramento de cada trimestre do exercício social do Empreendimento. 
 
As demonstrações financeiras anuais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na CVM assim como 
divulgadas na página eletrônica www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php (neste endereço clicar em 
“Demonstrações Financeiras Anuais” e o documento abrirá em uma nova janela), no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
do encerramento de cada exercício social do Empreendimento. 
 
A elaboração das demonstrações financeiras anuais e das informações financeiras trimestrais mencionadas deverá seguir, 
conforme aplicável, a Lei 6.404/76 e os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 
  
As demonstrações financeiras descritas acima estarão disponíveis na página eletrônica 
www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php (neste endereço clicar em “Informações Financeiras Trimestrais” ou em 
“Demonstrações Financeiras Anuais”, conforme o caso, e o documento abrirá em uma nova janela), por um período de 3 
(três) anos, contados da data de sua divulgação. 
 
A Administradora Hoteleira será responsável por elaborar e fornecer aos Investidores, na qualidade de Sócios Participantes, 
até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao de competência, a prestação de contas mensal, o demonstrativo financeiro e as 
informações relativas às distribuições de resultados a pagar da SCP. O envio destes demonstrativos se dará por meio de 
correspondência enviada ao endereço do Sócio Participante, inclusive por meio de correspondência eletrônica, podendo 
ser ainda disponibilizado de forma eletrônica no site www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php.  
 

 

 
  

http://www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php
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CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, EQUIPAGEM E DECORAÇÃO DO CONDOHOTEL 
 
O cronograma abaixo apresenta as principais datas marco e os períodos estimados que compreendem as fases de construção, 
montagem, equipagem e decoração, pré-operacional e operacional, bem como a data estimada para a conclusão e o período 
de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

 
Gráfico inserido na página 68 do Estudo de Viabilidade 
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RESUMO DAS DISPOSIÇÕES DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO 
 
São apresentadas a seguir informações resumidas sobre as disposições contratuais que regulam as relações entre os 
Investidores, a Incorporadora, a Administradora Hoteleira e a SCP no âmbito do Contrato de Investimento Coletivo. 
 
É recomendada aos Investidores a análise integral dos Contratos de Investimento Coletivo e dos demais Documentos do 
Empreendimento, que se encontram disponíveis para consulta nos Anexos I a V deste Prospecto. 
 
Compromisso de Venda e Compra 

 
Por meio do Compromisso de Venda e Compra, a Incorporadora, na qualidade de incorporadora do Empreendimento, 
promete vender e entregar aos promitentes compradores as respectivas Unidades Imobiliárias com suas correspondentes 
frações ideais das áreas comuns, conforme previsto na Cláusula 1ª no Compromisso de Venda e Compra. 
 
As Unidades Imobiliárias, integrantes do Empreendimento, destinam-se obrigatoriamente para finalidade de exploração 
hoteleira, conforme previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula 1ª e na Cláusula Décima Quinta do Compromisso de Venda 
e Compra. 
 
A construção das Unidades Imobiliárias, e de todo o Empreendimento, será da responsabilidade da Incorporadora, sendo 
que a propriedade dos Sócios Participantes sobre as Unidades Imobiliárias somente se consolidará se houverem sido 
quitadas integralmente as parcelas previstas no Contrato de Compra e Venda, compreendendo o valor do imóvel e as 
obrigações pecuniárias acessórias, conforme previsto na Cláusula 1ª do Compromisso de Venda e Compra. 
 
O prazo contratual previsto para conclusão das obras é de 31 (trinta e um) meses a partir da data do registro da incorporação, 
qual seja 18 de dezembro de 2017, conforme previsto no item “d” do Quadro Resumo do Compromisso de Venda e Compra. 
 
O Preço Mínimo previsto no Compromisso de Venda e Compra, a ser pago pelo Investidor para a aquisição da propriedade 
da Unidade Imobiliária será de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) por Unidade Imobiliária, sendo que 
nesse valor estão incluídas as despesas com montagem e equipagem da Unidade Imobiliária para exploração hoteleira, 
conforme previsto no Compromisso de Venda e Compra, conforme previsto no item “e” do Quadro Resumo do 
Compromisso da Venda e Compra.  
 
Em caso de aquisição com pagamento parcelado, o Preço Mínimo será corrigido a partir do dia primeiro do mês de 
assinatura do Compromisso de Venda e Compra, pelo (a) INCC, que será aplicado  anualmente e cumulativamente, até o 
mês da expedição do Habite-se e entrega das chaves; e pelo (b) IGP-M, que passará a ser aplicado, mensal e 
cumulativamente, em prosseguimento ao reajuste anterior, a partir do mês imediatamente seguinte ao da expedição do 
Habite-se e entrega das chaves, acrescido dos juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto na Cláusula 8ª do 
Compromisso de Venda e Compra.  
 
Em atendimento à Deliberação CVM 734/15, só ingressarão como Investidores aqueles que atenderem ao item III, alínea 
a, da referida deliberação, ou seja, que possuam um patrimônio de ao menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou que 
invistam ao menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no Empreendimento, conforme previsto no subitem “g” do item 
“m.6” do Compromisso de Venda e Compra, sendo que, os Investidores que não detenham patrimônio de, ao menos, 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para poder participarem da Oferta deverão adquirir, no mínimo, 2 (duas) Unidades 
Imobiliárias, considerando o Preço Mínimo. 
  
Em caso de inadimplemento do pagamento do preço pelo promitente comprador serão aplicados os seguintes encargos, 
conforme previsto na Cláusula 12ª do Compromisso de Venda e Compra: (a) atualização “pro rata die”, no período 
decorrido entre a data de vencimento e a data do efetivo pagamento com base no sistema de reajuste e correção estabelecido 
naquele instrumento; (b) juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da prestação em atraso, já acrescido 
das atualizações previstas na alínea "a" supra; (c) multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em 
atraso já acrescido das atualizações previstas nas alíneas "a" e "b"; (d) reembolso de todas as despesas incorridas com a 
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respectiva cobrança, além de honorários de advogado, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 
na hipótese de cobrança extrajudicial e 20% (vinte por cento) na hipótese de aforamento de qualquer demanda. 
 
Caso não seja purgada a mora no prazo de 15 (quinze) dias, o Compromisso de Venda e Compra será resolvido de pleno 
direito, e a Incorporadora assumirá o pleno domínio das Unidades Imobiliárias com todas as suas acessões e benfeitorias, 
sem que possa o promitente comprador invocar o direito de retenção a qualquer título ou pretexto, bem como pleitear 
qualquer indenização relativa a benfeitorias e acessões, seja qual for o valor atribuído ou atribuível às mesmas, conforme 
previsto na Cláusula 13ª do Compromisso de Venda e Compra.  
 
Em caso de rescisão contratual por infração contratual advinda do não pagamento do preço, extrajudicial ou judicial, o 
Investidor receberá, em devolução, 70% (setenta por cento) do preço que tiver até então pago à Incorporadora, corrigido 
monetariamente na forma, prazo e condições previstas no Compromisso de Venda e Compra, deduzidos e compensados os 
juros compensatórios, moratórios e honorários advocatícios, conforme previsto na Cláusula 13ª do Compromisso de Venda 
e Compra.  
 
A Incorporadora, conforme previsto na Cláusula 14ª do Compromisso de Venda e Compra, poderá considerar vencida por 
antecipação a totalidade do preço em aberto, reajustado na forma contratual e acrescido das penalidades previstas, exigindo 
o seu imediato pagamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação se: (a) o Investidor ceder, transferir ou 
alienar, a qualquer título, a respectiva Unidade Imobiliária sem o prévio e expresso consentimento escrito da Incorporadora; 
(b) se o Investidor, sem o consentimento prévio escrito e expresso da Incorporadora, constituir sobre a respectiva Unidade 
Imobiliária quaisquer ônus reais ou pessoais; (c) se contra o Investidor forem movidas ações ou execuções ou decretadas 
quaisquer medidas judiciais que de algum modo afetem o imóvel adquirido; e (d) se o Investidor infringir qualquer cláusula 
contratual do Compromisso de Venda e Compra, que não aquelas relativas ao pagamento do preço. 
 
É vedada a transferência, cessão ou alienação dos direitos previstos no Compromisso de Venda e Compra pelo Investidor 
sem a prévia e expressa interveniência e anuência da Incorporadora, sob pena de nulidade e de ineficácia absoluta de tal 
alienação, transmissão ou transferência, conforme previsto na Cláusula 18ª do Compromisso de Venda e Compra. O 
Investidor deverá, em caso de alienação de suas Unidades Imobiliárias transcrever, na íntegra, todas as disposições contidas 
no item (M) “Condições Específicas do Empreendimento e Declarações do Comprador”, do Compromisso de Venda e 
Compra, de sorte que o futuro comprador tome conhecimento das condições específicas do Empreendimento, e, por 
conseguinte, se sub-rogue em todos os direitos e obrigações constantes dos Contratos de Investimento Coletivo, conforme 
previsto no subitem “a” do item “m.6” do Compromisso de Venda e Compra. 
 
Destaca-se, por relevante, também, o item “n” do Quadro Resumo do Compromisso de Venda e Compra, que encerra 
existência de cláusula de mandado do promitente comprador em favor da Administradora Hoteleira para efetuar a vistoria 
da Unidade Imobiliária e o representar na assinatura de um termo de vistoria, mencionando a inexistência ou a existência 
de reparos a serem sanados. 
 
As seguintes despesas ficarão a cargo do Investidor, Cláusula 21ª do Compromisso de Venda e Compra: 

a) as despesas decorrentes do Compromisso de Venda e Compra e/ou dos que dele sejam consequentes, 
e ainda outras decorrentes ou complementares, dentre os quais, o imposto sobre transmissão de bens 
imóveis inter-vivos (ITBI), ou quaisquer outras despesas e/ou tributos que venham a ser cobrados ou 
criados pelos Poderes Públicos competentes, emolumentos de Tabelião de Notas e de Cartório de 
Registro de Imóveis, inclusive o registro do Compromisso de Venda e Compra no Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ainda que por iniciativa da Incorporadora ou de empresa cessionária 
dos créditos decorrentes do Compromisso de Venda e Compra; 

 
b) o imposto territorial incidente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da expedição do Habite-

se da unidade referente ao Compromisso de Venda e Compra, o pagamento dos impostos e taxas que 
incidem ou venham a incidir sobre a unidade objeto do Compromisso de Venda e Compra ainda que 
lançados como territorial e/ou predial, e englobadamente, e em nome da Incorporadora, sendo que, 
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neste caso, serão rateados proporcionalmente à fração ideal de terreno correspondente à unidade 
autônoma adquirida pelo Investidor; 

 

c) as despesas de condomínio, se houver, a partir da instalação do Condomínio; 
 

d) despesas de ligações individuais de luz, gás, telefone e outros serviços relativos à unidade autônoma 
ora compromissada adquirida pelo Investidor; 

 
e) impostos, taxas ou contribuições que venham a incidir adicionalmente sobre a presente transação, 

mesmo que debitados em nome da Incorporadora; 
 

f) o pagamento, diretamente aos corretores e à empresa que intermediar este negócio, da remuneração 
relativa à comissão. 

 
g) todos os custos com a instituição e entrega do Condomínio no Empreendimento; 

 
h) todos os custos suportados pela Incorporadora no período compreendido entre o término das obras de 

construção civil do Empreendimento e a efetiva habite-se da(s) unidade(s) autônoma(s) adquirida(s) 
pelo Investidor. 

 
O Sócio Participante, em razão da exploração hoteleira, ainda que proprietário da Unidade Imobiliária, e conforme Cláusula 
19ª do Compromisso de Venda e Compra, não terá direito a, dispensa, isenção ou abatimento das diárias aplicáveis e 
cobráveis aos hóspedes, sendo certo que, caso o Sócio Participante deseje hospedar-se no empreendimento, estará sujeito 
às mesmas tarifas e diárias aplicáveis ao público em geral, em igualdade de condições com consumidores de produtos e/ou 
serviços do empreendimento, subordinando-se a contratação de hospedagem aos direitos e deveres próprios da legislação 
consumerista e/ou específica aos contratos de hospedagem. 
 
Conforme Cláusula 19ª do Compromisso de Venda e Compra, concluídas as obras e a montagem hoteleira, a Incorporadora 
comunicará o fato ao Investidor, por meio da Administradora Hoteleira, para que esta vistorie a unidade. A Administradora 
Hoteleira representará os Adquirentes na assinatura de um termo de vistoria, mencionando a inexistência ou a existência 
de reparos a serem sanados. Inexistindo reparos, ou uma vez estes providenciados, e estando o promitente comprador em 
dia com todas as obrigações assumidas, será providenciada a entrega das chaves à Administradora Hoteleira, por conta e 
ordem do Investidor, com a assinatura dos termos correspondentes. O Investidor será imitido na posse indireta da Unidade 
Imobiliária adquirida desde que esteja em dia com todas as obrigações assumidas no Compromisso de Venda e Compra e, 
ato contínuo, a posse direta de referida unidade será entregue à Administradora Hoteleira. Visando a evitar qualquer dano 
ao empreendimento hoteleiro, a promitente vendedora poderá exercer o direito de retenção da Unidade Imobiliária 
adquirida junto ao Investidor, sem prejuízo do cumprimento da obrigação de entregá-la à exploração da Administradora 
Hoteleira, que se dará na totalidade do hotel, até a regularização das eventuais obrigações em aberto. 
 
Não será permitido ao investidor, conforme Cláusula 20ª do Compromisso de Venda e Compra:  
 

a) solicitar modificações, substituições ou acréscimo na Unidade Imobiliária adquirida; 
 

b) a interferência direta na obra, quer seja em entendimento com o mestre-de-obras ou encarregados, 
quer com os operários a serviço da Incorporadora ou subempreiteiros que esta contratar; 

 
c) a entrada e/ou permanência na obra sem autorização prévia da Incorporadora, e sem a supervisão e 

acompanhamento do profissional encarregado da obra, devendo toda e qualquer reclamação ou 
sugestão ser única e diretamente apresentada à Incorporadora, por escrito. 

 
As obras serão executadas de conformidade com o projeto aprovado e com o Memorial de Incorporação, salvo as 
modificações que venham a ser introduzidas por determinação ou exigências dos Poderes Públicos, do Corpo de Bombeiros 
ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da aprovação do projeto e à do Compromisso 
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de Venda e Compra, modificações essas que não darão direito ao Investidor de pleitear qualquer compensação, . Fica, 
ainda, estipulado que, as diferenças de área do terreno ou de área comum ou de área de utilização privativa de até 5% (cinco 
por cento) das constantes do projeto aprovado não darão ao Investidor quaisquer direitos a ressarcimento pelas diferenças 
que até aquele limite resultarem na execução das obras, conforme Cláusula 20ª do Compromisso de Venda e Compra. 
 
Composição do Preço Mínimo 

 
A composição do Preço Mínimo por cada Unidade Imobiliária está demonstrada na página 67 do Estudo de Viabilidade. 
 
A tabela a seguir descreve o custo estimado total Empreendimento, que é de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos 
mil reais) discriminado o (i) custo da obra; (ii) material operacional; (iii) equipamentos operacionais; (iv) despesas pré-
operacionais; e (v) capital de giro. 

 

 
Gráfico inserido na página 67 do Estudo de Viabilidade 

 
Considerando que o Empreendimento possui um total de 84 (oitenta e quatro) Unidades Imobiliárias, o custo individual de 
cada unidade é de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Nesse sentido, o quadro abaixo demonstra a composição 
do Preço Mínimo de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), discriminado (i) custo; (ii) imposto; (iii) comissão 
de venda; (iv) marketing; (v) administração da incorporação; e (vi) margem de comercialização; bem como os respectivos 
percentuais em relação ao Preço Mínimo. 
 

 
Gráfico inserido na página 67 do Estudo de Viabilidade 

 
Os custos foram estimados na data base de elaboração do Estudo de Viabilidade e poderão ser alterados caso qualquer das 
premissas utilizadas na estimativa dos custos não se materialize. 
 



“Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de 
compra de títulos e valores mobiliários. Os potenciais investidores não devem tomar nenhuma decisão de investimento com base nas informações contidas 
nesta minuta” 

31 

Instrumento de Constituição de SCP 

 
O Instrumento de Constituição tem por finalidade constituir a SCP, que tem por objetivo a exploração hoteleira de todas 
as Unidades Imobiliárias e a exploração de certas áreas comuns condominiais, como bar e restaurante do empreendimento. 
 
Farão parte da SCP a Administradora Hoteleira, na qualidade de Sócia Ostensiva, e todos os Investidores e futuros 
proprietários, promissários compradores e cessionários das Unidades Imobiliárias.  
 
Os Sócios Participantes irão aderir à SCP por meio da celebração do “Termo de Adesão a Sociedade em Conta de 
Participação e Compromisso de Investimento em Unidades Imobiliárias Hoteleiras no Âmbito do Cedros Condohotel 
Leme” e irão também realizar o aporte dos recursos para formação e/ou recomposição dos Fundos Sociais, conforme 
aplicável. 
 
No âmbito da SCP as Unidades Imobiliárias serão objeto de locação pelos proprietários em favor da Sócia Ostensiva, que 
inclui o direito de uso, gozo e fruição das benfeitorias e equipamentos a elas relacionados, por tempo compatível com a 
vigência da SCP, para que a Sócia Ostensiva as explore conjuntamente, visando à obtenção de resultados comuns.  
 
Fundos Sociais 

 
A contribuição dos sócios da SCP para a formação dos fundos sociais será realizada por meio do pagamento de uma cota 
em dinheiro, no valor unitário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, conforme Cláusula 4.1.3 do Instrumento de 
Constituição da SCP e quadro a seguir: 
 

SÓCIOS COTAS VALOR 
PARTICIPAÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL (%) 
SÓCIA OSTENSIVA 6 R$ 12.000,00 7% 

SÓCIOS PARTICIPANTES 84 R$ 168.000,00 93% 
 
A responsabilidade dos Sócios Participantes será limitada à sua participação nos fundos sociais conforme Cláusula 4.3 do 
Instrumento de Constituição da SCP. As cotas serão subscritas pela Incorporadora, e cedidas para os Investidores quando 
da aquisição da Unidade Imobiliária conforme Cláusula 4.2 do Instrumento de Constituição da SCP. Dessa forma, para 
que seja mantido o objeto do Empreendimento, sempre que uma Unidade Imobiliária for objeto de alienação ou 
promessa/compromisso de alienação, deverá ocorrer a cessão também da cota do Fundo Social a ela referente conforme 
Cláusula 7.1.4 do Instrumento de Constituição da SCP. 
 
Direitos dos Sócios Participantes 

 
Dentre os direitos dos Sócios Participantes na SCP está o de receber a parte a que fizerem jus na distribuição do “resultado 
líquido das operações” objeto da SCP, nos termos previstos nas Cláusulas 13.2 do Instrumento de Constituição da SCP. 
Adicionalmente, em razão de sua condição de locadores, os Sócios Participantes terão direito de receber os aluguéis 
inerentes ao Contrato de Locação celebrado com a Sócia Ostensiva.  
 
Aos Sócios Participantes pertencerão sempre e exclusivamente todos os bens móveis, instalações, utensílios, aparelhos, 
equipamentos, estoques e demais objetos que guarnecem e que venham a guarnecer o empreendimento. 
 
É importante frisar que os Sócios Participantes se obrigarão, sempre que alienarem suas unidades autônomas, a ceder ao 
adquirente conjuntamente, sua participação na SCP, conforme Cláusula 7.1.4 do Instrumento de Constituição da SCP. No 
mesmo sentido, a cessão da participação exigirá a concomitante alienação da Unidade Autônoma, sendo que o Sócio 
Participante adquirente responderá pelos débitos do alienante, conforme Cláusula 7.1.4, item “ii.2.1”, do Instrumento de 
Constituição da SCP. 
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A Sócia Ostensiva terá direito de preferência no caso de qualquer dos Sócios Participantes desejar vender, ceder, transferir 
ou de alguma forma dispor de parte ou da totalidade de suas cotas e/ou Unidades, de forma onerosa ou gratuita, conforme 
Cláusula 8.4 do Instrumento de Constituição da SCP. 
 
Conselho de Representantes 

 
Conforme Cláusula 15.1 do Instrumento de Constituição da SCP, os Sócios Participantes, reunidos em Assembleia Geral, 
nomearão e elegerão 3 (três) representantes efetivos, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos sucessivamente, 
por iguais períodos, os quais formarão o Conselho de Representantes para representá-los perante a Sócia Ostensiva e a 
SCP. Poderão, ainda, ser eleito 2 (dois) representantes suplentes, objetivando a substituição do representante efetivo, na 
hipótese de falta ou impedimento de cada um desses últimos, prevalecendo sempre o critério, para substituição, do 
representante suplente mais votado e, sucessivamente, os critérios de antiguidade no cargo e de idade. 
 
Os conselheiros constituídos pelos Sócios Participantes não responderão, em nenhum caso, individual ou coletivamente, 
pelas obrigações dos representados, salvo em atos configurados como de má-fé ou de manifesta intenção lesiva aos 
interesses da SCP, conforme Cláusula 15.2 do Instrumento de Constituição da SCP. 
 
Plano Anual Operacional de Negócios 

 
A Sócia Ostensiva obriga-se a apresentar ao Conselho de Representantes, até o dia 1º de dezembro de cada ano, o plano 
anual operacional de negócios, referente ao ano seguinte, do qual constarão as principais metas a serem cumpridas no ano, 
o orçamento operacional anual e as linhas gerais das políticas comerciais a serem desenvolvidas, que será atualizado na 
medida em que for considerado necessário, conforme Cláusula 9.2 do Instrumento de Constituição da SCP. 
 
Fundo de Reserva 

 
Os Sócios Participantes concordam com a instituição e manutenção de um fundo de reserva da SCP, necessário à existência 
e gerenciamento do Condohotel pela SCP, que será composto, conforme Cláusula 10.1 do Instrumento de Constituição da 
SCP, mediante a retenção mensal de valor equivalente a: 
 

(a) 1% (um por cento) da receita bruta operacional mensal, durante o primeiro, segundo e terceiro anos 
de operação da SCP; e  

 
(b)            2% (dois por cento) da receita bruta operacional mensal, a partir do quarto ano de operação da SCP. 
 

A SCP poderá dispor dos valores do Fundo de Reserva desde que seu uso seja aprovado com o Conselho de Representantes, 
conforme Cláusula 10.1.1 do Instrumento de Constituição da SCP. 
 
Extinção da SCP 

 
A SCP terá a duração de 8 (oito) anos a partir do início da fase operacional (abertura ao público) do Condohotel, 
prorrogáveis, por igual período, no caso de ausência de manifestação expressa da Sócia Ostensiva e/ou dos Sócios 
Participantes até o prazo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência da SCP, conforme Cláusula 17.1 do Instrumento 
de Constituição da SCP. 
 
Conforme Cláusula 18.1 do Instrumento de Constituição da SCP, os Sócios Participantes e a Sócia Ostensiva não terão 
qualquer direito de se retirar da SCP, ressalvados os casos expressamente previstos no Instrumento de Constituição de SCP, 
a qual poderá ser extinta, independentemente de motivo, no termo final de sua vigência. 
 
Não obstante, a SCP poderá ainda ser extinta, conforme Cláusula 18.3 do Instrumento de Constituição da SCP, por 
iniciativa dos Sócios Participantes e aprovação em Assembleia nos seguintes casos: 
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a) Na ocorrência de infração contratual, de fatos que caracterizem comprovada e grave negligência, desídia 
ou má gestão da Sócia Ostensiva, decorrente das obrigações previstas na Cláusula 9 do Instrumento de 
Constituição de SCP, e na hipótese da Cláusula 13 do Instrumento de Constituição de SCP, desde que 
confirmados por relatório de auditoria independente; 

 
b) Se a SCP deixar de, cumulativamente: (i) promover o pagamento de dividendos aos Sócios Participantes; 

e (ii) auferir resultados líquidos negativos por período superior a 06 (seis) meses, sem que, para tanto, haja 
motivos relevantes; e  

 
c) Na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 994 do Código Civil Brasileiro (declaração de falência da 

Sócia Ostensiva), ou, ainda, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
No caso de caracterização de algum dos eventos previstos nos itens “a” e “b” acima, o Conselho de Representantes deverá 
notificar por escrito a Sócia Ostensiva, indicando-lhe a razão da notificação e concedendo-lhe um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos contados da data do recebimento da notificação, para solucionar a irregularidade. Vencido o prazo da notificação, 
será observado o seguinte, conforme Cláusula 18.3.1 do Instrumento de Constituição da SCP: 
 

a) Se o fato tiver sido resolvido, a notificação a que se refere o parágrafo precedente ficará sem efeito e a SCP 
permanecerá vigente; ou 

 
b) Se o fato não tiver sido resolvido, o Conselho de Representantes poderá optar entre considerar extinta a 

SCP (sem a necessidade de qualquer nova medida ou formalidade) ou exigir o cumprimento forçado da 
obrigação em falta. 

 
Recebida a notificação, a Sócia Ostensiva poderá sanar o inadimplemento mediante o pagamento da diferença atualizada 
pelo índice estabelecido no Instrumento de Constituição de SCP entre os resultados pactuados e o valor efetivo dos 
resultados, caso em que a notificação ficará sem efeito. 
 
Uma vez extinta a SCP por qualquer motivo ou forma, será observado o seguinte, conforme Cláusula 18.5 do Instrumento 
de Constituição da SCP: 
 

a) A Sócia Ostensiva deverá extinguir o Contrato de Locação celebrado com os Sócios Participantes e 
averbar a sua extinção referente a locação de todas as Unidades Imobiliárias em razão da extinção da 
SCP em até 30 (trinta); 

  
b) A Sócia Ostensiva promoverá a liquidação da SCP; 
  
c) A Sócia Ostensiva, de imediato, renunciará aos poderes de qualquer instrumento de mandato que lhe 

tenha sido conferido e comunicará tal fato a todos os terceiros a quem possa interessar tal fato; 
  
c) A Sócia Ostensiva disponibilizará e entregará aos Sócios Participantes cópia dos livros, documentos 

e registros relativos à SCP; e 
 

d) A Sócia Ostensiva desocupará pacificamente e entregará aos Sócios Participantes a posse das áreas 
comuns e as unidades autônomas. O Empreendimento deverá ser vistoriado pelos membros do 
Conselho de Representantes e/ou terceiro por eles contratados, lavrando-se o respectivo termo de 
vistoria e recebimento. 

 
Na hipótese de serem aplicadas multas contratuais em desfavor da Sócia Ostensiva, em decorrência da violação de 
obrigações contratuais durante a operação regular do Condohotel e com este relacionados, os custos decorrentes das multas 
impostas serão suportados pela SCP e considerados como sua despesa, conforme Cláusula 18.6 do Instrumento de 
Constituição da SCP. 
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Contrato de Locação 

 
Este é o instrumento pelo qual os Sócios Participantes irão locar à Sócia Ostensiva as respectivas Unidades Imobiliárias adquiridas 
através do Compromisso de Venda Compra, com todo o seu mobiliário, acessórios, equipamentos e demais pertences, localizada 
nas dependências do Empreendimento. A finalidade da locação é o cumprimento, pela Sócia Ostensiva do Instrumento de 
Constituição de SCP, destinando a Unidade Imobiliária a atividades de exploração hoteleira, seja via sublocações, instrumentos 
de hospedagem ou outras figuras jurídicas cabíveis.  
 
Conforme previsto na Cláusula 2.1 do Contrato de Locação, a locação tem vigência imediata e vigorará pelo prazo de 10 
(dez) anos constados da data assinatura do Contrato de Locação celebrado entre a Incorporadora e a Administradora 
Hoteleira (10 de novembro de 2015). O prazo será prorrogável por mais 8 (oito) anos na hipótese de existir a prorrogação 
da SCP, sendo certo que, a qualquer tempo, a extinção da SCP implicará na automática e simultânea extinção do Contrato 
de Locação. Além disso, conforme previsto na Cláusula 2.2.1 do Contrato de Locação, caso a exploração do 
Empreendimento não se inicie no prazo de até 6 (seis) meses contados da averbação do Habite no Cartório de Registro de 
Imóveis, o Contrato de Locação terá o prazo de vigência acrescido na mesma quantidade de dias correspondente ao referido 
período de extensão.  
 
A Sócia Ostensiva não poderá utilizar o imóvel para finalidade diversa da prevista no referido Contrato de Locação, nem 
qualificar como seu o imóvel, nem alienar, hipotecar ou de qualquer forma turbar os direitos de posse e/ou propriedade que sobre 
ele detenham os Sócios Participantes e seus sucessores, entendido que serão nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que assim 
se qualifiquem, observada a possiblidade de ceder seus direitos inerentes ao referido Contrato de Locação, sem necessidade de 
prévia anuência dos Sócios Participantes, a qualquer sociedade que, direta ou indiretamente, a qualquer tempo, detenha o controle, 
ou pela qual seja controlada ou que estejam sob o controle comum de um mesmo acionista/sócio, nos termos definidos na 
legislação vigente, tudo conforme Cláusula 1.4 do Contrato de Locação. 
 
Convenção de Condomínio 

 
Pelo aspecto apresentado pelo Empreendimento e devido a sua natureza, grande parte das obrigações referentes à Convenção de 
Condomínio são de responsabilidade da Operadora Hoteleira, sem que isso signifique a não responsabilidade dos Investidores 
quanto à preservação do que pactuado na referida Convenção de Condomínio ou nos demais contratos que sobre isso disporem. 
 
O condomínio “Cedros Condohotel Leme” regular-se-á pelas disposições do Código Civil e pelos artigos remanescentes da Lei 
de Condomínio e Incorporações, que não conflitarem com o Código Civil, por toda a legislação aplicável e, especialmente, pela 
presente Convenção de Condomínio, sendo composto de duas partes distintas, a saber: 
 

(a) partes de condomínio, ou seja, de uso e propriedade comuns, e 
 
(b) 84 (oitenta e quatro) partes de uso e propriedade exclusivos, denominadas unidades autônomas. 
 

As deliberações conjuntas dos condôminos serão tomadas em Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, realizada em 
dependências do próprio Empreendimento, ou onde constar do edital de convocação, convocada e instalada na forma da Lei e 
desta Convenção de Condomínio, a fim de decidir matéria de interesse do Condomínio, conforme artigo 38 da Convenção de 
Condomínio. 
 
O condômino que violar as disposições legais, a Convenção de Condomínio ou o regulamento interno, além de ser compelido a 
desfazer a obra, abster-se do ato praticado ou reparar os danos causados, também ficará sujeito à aplicação de multa. Esta poderá 
chegar ao valor correspondente a 5 (cinco) vezes a contribuição mensal de custeio do Condomínio, vigente à época da infração, 
de acordo com a gravidade da falta, conforme artigo 54 da Convenção de Condomínio. A multa será devida tantas vezes quantas 
forem as infrações cometidas e será cobrada em dobro em caso de reincidência, observado sempre o teto de 5 (cinco) vezes o 
valor da contribuição mensal.  
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O condômino que por seu reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de convivência com os demais 
condôminos ficará sujeito à multa correspondente a dez vezes o valor da contribuição mensal de custeio do Condomínio, a ser 
deliberada em assembleia ulterior por, no mínimo, 3/4 (três quartos) dos condôminos restantes. Poderá tal assembleia ainda 
deliberar que o condômino infrator seja convidado a se retirar do edifício, dependendo, para tanto, da deliberação de 90% (noventa 
por cento) dos demais condôminos conforme artigo 56 da Convenção de Condomínio.  
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)  
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REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES E DA ADMINISTRADORA HOTELEIRA 
 
 
Remuneração dos Investidores 

 

Contrato de Locação 

 

A partir do início da operação do Empreendimento, pela locação de cada Unidade Imobiliária, o Investidor fará jus ao 
recebimento de aluguel mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais) por Unidade Imobiliária, conforme previsto na Cláusula 
3 do Contrato de Locação, durante todo o prazo de vigência do Contrato de Locação, o qual será reajustado anual e 
automaticamente de acordo com a variação do IPCA ou na hipótese da inaplicabilidade ou extinção do IPCA, passarão a 
ser utilizados, a partir daquela data, pela ordem e sem solução de continuidade: (i) IPC-M; (ii) IPC/FIPE; ou (iii) IGP-M. 
 

Resultados da SCP 

 

A partir do início da operação, a distribuição de resultados da SCP será realizada mensalmente, conforme previsto na 
Cláusula 13.1 do Instrumento de Constituição de SCP, com base no resultado mensal distribuível que será equivalente ao 
lucro líquido mensal da SCP, aferido mensalmente por meio de levantamento de balanços patrimoniais e demonstrações 
de resultados mensais, descontado de eventuais prejuízos acumulados pela SCP. 
 
A diferença entre o resultado mensal distribuível e o valor mensal referente à distribuição da Administradora Hoteleira, na 
qualidade de Sócia Ostensiva, se positivo, será distribuído aos Investidores, na qualidade de Sócios Participantes, de forma 
proporcional às respectivas participações que cada Investidor detiver na SCP no último dia do mês de competência do 
resultado mensal distribuível apurado, descontada a participação da Administradora Hoteleira, na qualidade de Sócia 
Ostensiva na SCP, conforme previsto na Cláusula 13.2 do Instrumento de Constituição de SCP. 
 
Não será permita a realização de distribuição no mês em que não for apurado lucro líquido positivo com base na respectiva 
demonstração de resultado mensal da SCP. Caso, excepcionalmente, seja apurado lucro líquido positivo, mas o caixa da 
SCP, excetuados os valores do Fundo de Reserva, não seja suficiente para fazer frente à sua distribuição, a distribuição 
será realizada até o limite do caixa existente, conforme previsto na Cláusula 13.3 do Instrumento de Constituição de SCP.  
 
Rentabilidade: Taxa Interna de Retorno (TIR) e Break-Even Point (Ponto de Equilíbrio) 

 

A análise dos indicadores de rentabilidade do Investidor é feita nas páginas 69 a 71 do Estudo de Viabilidade. 
 
Conforme página 69 do Estudo de Viabilidade, a análise de rentabilidade do Investidor de uma Unidade Imobiliária do 
Empreendimento foi formulada em comparação com empreendimentos similares, pesquisados junto ao mercado 
imobiliário e os valores médios distribuídos em empreendimentos comparáveis ao Empreendimento. Os resultados estão 
apresentados na tabela abaixo: 
 

 
Tabela inserida na página 69 do Estudo de Viabilidade 
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Conforme se observa da tabela acima, a rentabilidade média dos empreendimentos analisados é de 4,83% a.a.. 
 
Outra referência aceita por investidores imobiliários é o rendimento médio do mercado imobiliário que varia entre 6% e 
12% a.a.. Embora a atratividade varie conforme o investidor e os diferentes momentos econômicos e, segundo o apurado, 
atualmente, o mercado tem utilizado rendimentos médios de 6% a.a.. 
 
A Taxa Mínima de Atratividade (TMA), ou taxa de desconto, representa a taxa mínima que um investidor se propõe a 
ganhar quando realiza um investimento e é considerada pessoal, assim como, a propensão ao risco de cada investidor. As 
referências utilizadas são, conforme o explanado acima, a rentabilidade média de empreendimentos hoteleiros (conforme 
tabela acima) e a rentabilidade média do mercado imobiliário. Baseados nas referências acima, adotamos o maior dos 
valores considerados, 6% ao ano. 
 
A análise de rentabilidade do Investidor de uma Unidade Imobiliária é feita partir do fluxo formado pelas parcelas pagas 
na aquisição do apartamento e pelas “distribuições por uh”, originadas na operação hoteleira, durante um período de 10 
(dez) anos. 
 
Os imóveis voltados para a operação hoteleira, diferentemente de outros tipos de imóveis, tendem a se valorizar com o 
tempo. Para isso é necessário que o empreendimento seja bem administrado, mantido em bom estado de conservação e 
constantemente atualizado utilizando-se os recursos do fundo de reservas para executar as reformas e as atualizações 
quando necessárias. 
 
Por essa razão, além da distribuição advinda da operação hoteleira do Condohotel, e levando em conta a boa gestão e 
conservação do imóvel, consideramos que o mesmo continuará gerando renda após o 10º ano de operação. Assim, para o 
cálculo da TIR (taxa interna de retorno), foi somado o valor da perpetuidade do ativo ao valor da “distribuição por uh” 
(unidade habitacional) no período 120 (ano 10 - mês 120). O fluxo final é resultado da soma da “parcela por uh” e da 
“distribuição por uh”. 
 
Nas tabelas abaixo estão apresentados os valores de rentabilidade e leva em conta o valor pago na aquisição da Unidade 
Imobiliária e as distribuições advindas da operação do Empreendimento. O Condohotel tem sua operação estimada com 
início em agosto de 2018 e completando o 10º ano de operação em julho de 2028. O período estimado de pagamento das 
parcelas de aquisição do imóvel se inicia em janeiro de 2017 e se encerra em fevereiro de 2019. 
 

 
Tabela inserida na página 70 do Estudo de Viabilidade 

 
A rentabilidade leva em conta o valor pago na aquisição da Unidade Imobiliária e as distribuições advindas da operação 
do Empreendimento. As premissas econômico-financeiras adotadas estão apresentadas na tabela abaixo. 
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Tabela inserida na página 70 do Estudo de Viabilidade 

 
Para o cálculo do valor de perpetuidade foi utilizado o Modelo de Gordon no qual a taxa de crescimento constante foi 
adotada em 2% em função das características do produto e do mercado no qual se insere. Na tabela abaixo estão 
apresentados os indicadores de rentabilidade por unidade, conforme premissas apresentadas acima. 
 

 
Tabela inserida na página 70 do Estudo de Viabilidade 

 
 

Obs.: (1) Rentabilidade média: valor médio das rentabilidades entre os anos 2022 e 2027, período em que o hotel já atingiu o 
pleno potencial em suas taxas de ocupação. Considerados somente anos inteiros. O hotel inicia sua operação em agosto de 
2018 e completa o 10º ano de operação em julho de 2028. 
 
TIR – Taxa Interna de Retorno é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de caixa faz com que os 
valores das despesas, trazidos ao valor presente, se igualem aos valores dos retornos do investimento, também trazidos ao valor 
presente. Por esse método, é adequado o projeto cujo fluxo de caixa tenha uma taxa interna de retorno maior ou igual à taxa 
mínima de atratividade. 
 
VPL – Valor Presente Líquido é o cálculo feito para determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma 
taxa pré-definida (taxa esta que reflete o risco do investimento), menos o custo do investimento inicial. O VPL expressa o 
resultado econômico do projeto atualizado. Ele reflete o quanto um projeto agrega, ou não, de valor econômico. Em outras 
palavras, o quanto valorizou ou não em relação ao capital investido. 

 
Rentabilidade é o percentual obtido a partir da divisão entre o resultado obtido na operação hoteleira (distribuição) e o valor 
de aquisição. 

 
Conforme as premissas adotadas o projeto em estudo apresenta uma TIR (Taxa Interna de Retorno) de 9,2% ao ano e 
rentabilidade média de 5,6% ao ano.   
 
O “break-even point” ou “ponto de equilíbrio” de um empreendimento representa uma condição de mercado na qual as 
receitas se igualam às despesas.  Na tabela abaixo estão apresentados três eventuais cenários diferentes, com combinação 
de diárias médias e taxas de ocupação, nos quais se atingiria o ponto de equilíbrio do Empreendimento: 
 

 
Tabela inserida na página 71 do Estudo de Viabilidade 
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Remuneração da Administradora Hoteleira 

 
Remuneração Fixa Mensal 

 
A partir do início da operação do Empreendimento, a Administradora Hoteleira, na qualidade Sócia Ostensiva fará jus ao 
recebimento da SCP de uma remuneração mensal fixa e irredutível no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor este 
que será corrigido anualmente pelo IGP-M, conforme previsto na Cláusula 8.1 do Instrumento de Constituição de SCP. 
 
Resultados da SCP 
 
A partir do início da operação, a distribuição de resultados da SCP será realizada mensalmente, com base no resultado 
mensal distribuível que será equivalente ao lucro líquido mensal da SCP, aferido mensalmente por meio de levantamento 
de balanços patrimoniais e demonstrações de resultados mensais, descontado de eventuais prejuízos acumulados pela SCP. 
 
A Administradora Hoteleira, na qualidade de Sócia Ostensiva fará jus ao recebimento de distribuição de resultados, que 
será calculada como a diferença, se positiva, entre (a) 10% (dez por cento) do resultado líquido das operações da SCP 
conforme definido no Instrumento de Constituição de SCP; e (b) a remuneração mensal fixa e irredutível no valor de R$ 
13.000,00 (treze mil reais) prevista acima. O valor mensal referente à distribuição de resultados da Sócia Ostensiva estará 
limitado ao valor do resultado mensal distribuível, conforme previsto na Cláusula 8.2 do Instrumento de Constituição de 
SCP. 
 
Para maiores informações, os Investidores deverão consultar a Seção Fluxo de Caixa da SCP na Operação do 
Empreendimento na página 56 a 58 deste Prospecto assim como as páginas 58 a 61 do Estudo de Viabilidade. 
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)  
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FATORES DE RISCO 
 
 
 
Antes de tomar a decisão de investir nos Contratos de Investimento Coletivo e adquirir as Unidades Imobiliárias, os 
Investidores devem considerar cuidadosamente todas as informações constantes deste Prospecto, do Estudo de Viabilidade 
e dos Contratos de Investimento Coletivo, em especial os Fatores de Risco descritos a seguir. A leitura deste Prospecto não 
substitui a leitura do Estudo de Viabilidade e dos Contratos de Investimento Coletivo.  
 
Os negócios, a situação financeira e os resultados das operações do Empreendimento, bem como o valor patrimonial da 
Unidade Imobiliária adquiridas, podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos apontados os quais, 
por conseguinte, podem impactar o Empreendimento e consequentemente o investimento imobiliário. 
 
A decisão de investimento demanda complexa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes. Recomenda-se 
que os potenciais compradores avaliem juntamente com sua consultoria jurídica e consultoria financeira os riscos 
associados a esse tipo de investimento.  
 
Riscos Relacionados ao Brasil, ao Setor Imobiliário e Hoteleiro 

 

Recessões econômicas podem reduzir, interromper ou levar à substituição dos serviços por outros concorrentes de 

menor preço 

 
Esses fatores poderão reduzir a ocupação do Empreendimento, afetando adversamente seu resultado. A utilização dos 
serviços por consumidores está diretamente relacionada às condições econômicas locais, nacionais e internacionais, como 
também à renda do público-alvo do empreendimento, ao crescimento do PIB e ao aumento do poder aquisitivo resultante 
de mudanças na política monetária relativas às taxas de juros e ao controle inflacionário. Em períodos de instabilidade ou 
recessão econômica os consumidores poderão reduzir significativamente a demanda pelos serviços oferecidos ou optar por 
outros de menor preço. Mudanças nas políticas monetárias governamentais que impliquem aumento da taxa de juros, 
variação cambial e redução do poder de compra dos clientes podem impactar adversamente o empreendimento. Também 
poderão afetar negativamente o empreendimento mudanças nos aspectos sociais e políticos locais, nacionais e 
internacionais.  
 

O governo brasileiro tem exercido e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Este 

envolvimento, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, poderão afetar adversamente o 

Empreendimento 

 
O governo brasileiro frequentemente intervém na economia brasileira e, de tempos em tempos, introduz mudanças 
significativas na política e nos regulamentos. As ações do governo brasileiro de controlar a inflação e outras políticas e 
regulamentação frequentemente envolvem, entre outras medidas, aumentos nas taxas de juros, mudanças nas políticas 
fiscais e monetárias, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de capital e limites às importações. As 
atividades da SCP e do Empreendimento, sua situação financeira e seus resultados de operações poderão ser adversamente 
afetados por mudanças na política ou regulamentação nos níveis federal, estadual e municipal que envolvam ou afetem 
fatores como: 
 

(a) taxas de juros; 
(b) política monetária; 
(c) variações cambiais; 
(d) inflação; 
(e) liquidez do capital doméstico e mercado de empréstimos; 
(f) políticas tributárias; 
(g) alterações em leis trabalhistas; 
(h) regulamentações ambientais em nosso setor; 
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(i) taxas de câmbio e controles e restrições sobre remessas para o exterior, como aquelas brevemente 
impostas em 1989 e começo de 1990; e 

(j) outros desenvolvimentos políticos, sociais ou econômicos que afetaram o Brasil. 
 
Não é possível assegurar que o governo brasileiro manterá as políticas econômicas atuais, ou que alguma mudança 
implementada pelo governo brasileiro afetará, direta ou indiretamente, os negócios e o resultado operacional da Ofertante 
ou do Empreendimento. 
 

O setor imobiliário é afetado pela conjuntura econômica do país e do próprio setor 

 
A demanda por novas Unidades Imobiliárias é influenciada por diversos fatores, incluindo o crescimento do nível de 
emprego, taxas de juros de longo e curto prazos, programas de financiamento hipotecário, confiança do consumidor, 
políticas governamentais, fatores demográficos e, em menor extensão, mudanças em impostos prediais, custos de energia 
e regulamentação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. O lançamento de novas unidades, por outro lado, é influenciado 
pelo estoque de unidades existentes, restrições na legislação de zoneamento, políticas governamentais, custo e 
disponibilidade de terrenos, custos diversos de construção e vendas, disponibilidade de financiamento, dentre outros 
fatores. Existem incertezas econômicas e políticas consideráveis que podem prejudicar o comportamento de compra dos 
clientes, os custos de construção, a disponibilidade de mão-de-obra e matéria-prima e demais fatores que afetam o setor 
imobiliário de modo geral. Taxas de juros mais altas podem afetar a capacidade dos compradores de unidades imobiliárias 
de obter financiamentos e, dessa forma, podem reduzir a demanda por novas unidades autônomas, além de tornarem menos 
atrativas as condições de investimento em unidades autônomas hoteleiras. A falta de disponibilidade de financiamento é 
outro fator que pode afetar a demanda por novas unidades autônomas, causando uma redução nas nossas vendas. A inflação 
também teve e poderá continuar a ter efeito sobre nossa situação financeira e em seus resultados operacionais.  
 

As Unidades Imobiliárias estão sujeitas a desvalorização, tendo em vista, inclusive, sua destinação específica 

 
A venda de Unidades Imobiliárias atreladas à exploração conjunta para a operação hoteleira está sujeita às volatilidades do 
mercado imobiliário, de forma que não se pode afirmar que a Unidade Imobiliária ora adquirida irá valorizar ou manter, a 
longo prazo, seu valor atual, inclusive por se tratar de Unidade Imobiliária com destinação voltada a empreendimento 
hoteleiro. Ademais, a valorização de imóveis verificada nos últimos anos poderá não se manter em períodos futuros, 
podendo haver desvalorização dos imóveis.  
 
O valor de mercado de imóveis poderá não acompanhar o crescimento observado nos últimos anos, o que pode impactar 
adversamente o valor de cada Unidade Imobiliária, e, consequentemente, do Empreendimento como um todo. A escassez 
de financiamentos ou aumento de taxas de juros podem diminuir a demanda por imóveis residenciais, comerciais ou 
hoteleiros, podendo afetar negativamente o valor do Empreendimento. Caso a economia entre em estado recessivo, pode-
se observar um decréscimo ou estagnação no valor do imóvel hoteleiro, o que poderá impactar adversamente no valor das 
unidades imobiliárias. 
 

O recente crescimento nos setores turístico e hoteleiro do Brasil poderá não ser mantido após a realização dos eventos 

esportivos dos anos de 2014 e 2016, o que pode impactar no resultado do Empreendimento. 

 
O setor hoteleiro no Brasil vem passando por franca expansão nos últimos anos, crescendo acima do produto interno bruto 
há mais de 10 anos. Não há como garantir que após os eventos esportivos de 2014 e 2016 o crescimento do número de 
turistas irá aumentar, como ocorreu em outros países que sediaram Copas do Mundo e Olimpíadas. A eventual queda nos 
números de visitação por turistas poderá diminuir a taxa de ocupação e/ou do valor cobrado para o uso do Empreendimento, 
impactando negativamente o resultado.  
 

A crescente consolidação do setor hoteleiro no Brasil poderá exercer pressões nas margens e resultado operacional do 

empreendimento hoteleiro que será desenvolvido sobre as Unidades Imobiliárias  
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Os principais riscos inerentes a empreendimentos hoteleiros são: (i) mudanças relevantes na situação macroeconômica 
brasileira ou mundial, inclusive no que concerne à ocorrência, duração e intensidade de recessões; (ii) aumento relevante 
dos custos operacionais, inclusive aqueles causados por conta de eventos da natureza; (iii) indisponibilidade de crédito ou 
disponibilidade de crédito em condições menos favoráveis do que as atuais; e (iv) crescimento no número de concorrentes, 
aumentando a oferta e diminuindo margens de lucro.  
 
A profissionalização e a consolidação do setor podem resultar em competidores cada vez mais estruturados e com um poder 
de barganha crescente junto a clientes e fornecedores, o que pode levar o Empreendimento a ter que diminuir preços de 
diárias, aumentar os seus gastos com divulgações das marcas que opera e aumentar programas de promoção. Se a empresa 
administradora do Empreendimento não for capaz de responder eficazmente a essa competição crescente, a ocupação do 
Empreendimento e o preço cobrado pelas diárias podem diminuir, afetando adversamente seus resultados financeiro e 
operacional.  
 

Os rendimentos e receitas do investimento nas Unidades Imobiliárias estão sujeitos à sazonalidade e poderão variar 

significativamente 

 
Tendo em vista que o investimento nas Unidades Imobiliárias depende do desempenho do setor hoteleiro, o adquirente das 
Unidades Imobiliárias está sujeito aos reflexos da sazonalidade, sendo que as receitas decorrentes da exploração do setor 
hoteleiro poderão se concentrar em determinadas épocas do ano. Consequentemente, os resultados operacionais obtidos 
pela SCP no Empreendimento poderão oscilar significativamente de um período a outro em razão de fatores sazonais, e 
essas variações poderão causar efeito adverso relevante na Remuneração a ser auferida pelas Unidades Imobiliárias. 
 

Limitações na infraestrutura de transporte aéreo e terrestre podem afetar a atratividade do Empreendimento 

 
A infraestrutura de transporte aéreo e terrestre constitui um fator importante para expansão da atividade de hotelaria no 
Brasil. Nesse sentido, a taxa de ocupação do Empreendimento poderá variar significativamente, dependendo das 
condições do transporte aéreo e terrestre que sirvam, em especial, a região da cidade de Leme. Eventuais interrupções ou 
suspensões nesses serviços poderão afetar significativamente a Remuneração. 

O aumento da concorrência na região do Empreendimento poderá afetar sua rentabilidade 

 
Caso haja a construção de outros empreendimentos hoteleiros na região do Empreendimento, tal fato poderá afetar 
adversamente a venda das Unidades Imobiliárias e o fluxo de hóspedes ao Empreendimento. Esses fatores poderão 
prejudicar de forma significativa a Remuneração. 
 

Mudanças climáticas podem ocasionar atrasos nas entregas das Unidades Imobiliárias 

 
Eventuais alterações climáticas adversas e imprevistas podem vir a acarretar atrasos em relação à entrega das obras de 
incorporação e construção da Incorporadora, bem como podem demandar a realização de investimentos adicionais e não 
planejados em relação aos empreendimentos, o que pode afetar adversamente os negócios da Incorporadora. 
Adicionalmente, condições climáticas adversas podem interferir no cronograma de execução dos projetos, o que pode levar 
ao adiamento nos cronogramas dos projetos e de investimentos da Incorporadora, impactando negativamente nos resultados 
da Ofertante. 
 

As Unidades Imobiliárias que integram o Empreendimento poderão ficar vagas e não gerar quaisquer rendas 

decorrentes de sua utilização 

 
Poderá ocorrer uma baixa demanda por hospedagem no Empreendimento, por fatores diversos, incluindo qualquer 
circunstância que possa reduzir o interesse de visitantes na cidade ou região do Empreendimento, ou ainda, no próprio 
hotel, refletindo em uma redução da taxa de ocupação do hotel e, consequentemente, da receita gerada. 
 

A rentabilidade da operação hoteleira poderá sofrer oscilação relevante em caso de vacância das Unidades Imobiliárias, 
sendo que a baixa utilização das Unidades Imobiliárias que integram o Empreendimento, com a consequente ausência de 
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receitas de hospedagem, poderá acarretar, inclusive, resultados negativos, com o impacto direto sobre a remuneração dos 
Investidores. 
 

As Unidade Hoteleiras podem não ter liquidez suficiente que possibilite a venda das mesmas pelos Investidores a 

terceiros  

 

Ao realizar o investimento nos Contratos de Investimento Coletivo por meio da aquisição das Unidades Imobiliárias, o 
Investidor deverá assumir as obrigações contratuais previstas nos Contratos de Investimentos Coletivo, assim como \z 
restrição do uso da Unidades Imobiliária que deverão ser destinadas exclusivamente à operação hoteleira na modalidade 
Condohotel assim como às restrições aplicáveis à alienação das referidas Unidades Imobiliárias a terceiros.  
 
Estas características, obrigações e restrições poderão impactar negativamente a liquidez das Unidades Imobiliárias limitar 
substancialmente a capacidade dos Investidores de vender suas Unidades Imobiliárias pelos preços, condições e ocasiões 
desejadas. 
 

A Alienação da Unidade Hoteleira para terceiros está condicionada à interveniência e anuência da Incorporadora e a 

outras condições especiais 

 

Conforme Cláusula 18ª do Compromisso de Venda e Compra, a alienação de uma Unidade Imobiliária pelo Investidor para 
terceiros só ocorrerá com a interveniência e anuência da Incorporadora, conforme previstos nos instrumentos que compõem 
o Contrato de Investimento Coletivo, e também atendendo às demais condições especiais que se fizerem necessárias. 
 

 

Riscos Relacionados à Incorporação e Construção do Empreendimento 

 

A Incorporadora poderá não ser capaz e finalizar a construção e implantação do empreendimento, nas mesmas 

condições originalmente previstas em sua estratégia de negócios, o que pode ter um efeito adverso sobre os resultados 

das Unidades Imobiliárias 

 
Na fase de construção e implementação do Empreendimento, a Incorporadora poderá não ser capaz de concluir o projeto 
dentro do cronograma ou do orçamento inicialmente estimado devido a uma série de fatores, incluindo, mas não se 
limitando a: (i) fenômenos naturais, condições ambientais e condições geológicas adversas; (ii) incapacidade e demora na 
obtenção da posse, aquisição ou arrendamentos das terras necessárias à implantação do Empreendimento em cumprimento 
com as leis imobiliárias brasileiras, mesmo que já tenha sido concluída a posse, aquisição ou arrendamento dos imóveis 
necessários; (iii) atrasos na obtenção e renovação de licenças ambientais ou quaisquer outras autorizações e aprovações 
por parte dos órgãos reguladores, inclusive em decorrência da incapacidade de cumprir com todas as condicionantes 
impostas pelos órgãos de licenciamento ambiental, que podem impactar cronograma do Empreendimento, elevando, 
significantemente, os prazos e valores inicialmente estimados para a construção do Empreendimento; (iv) falhas nos 
serviços necessários, incluindo imprevistos de engenharia, que podem levar a riscos de acidentes e impor custos adicionais 
para a adequação da construção; (v) possível desacordo entre os empreiteiros e subempreiteiros eventualmente responsáveis 
pela construção ou entre a construtora e empreiteiros e subempreiteiros eventualmente responsáveis pela construção, bem 
como atrasos na aquisição de equipamentos; (vi) falha na fabricação, montagem e/ou entrega dos equipamentos por partes 
dos fornecedores contratados, inclusive nos prazos inicialmente esperados; (vii) disputas trabalhistas; (viii) não obtenção 
e ou atraso dos desembolsos dos financiamentos previstos no quadro de usos e fontes do projeto; (ix) necessidade de uso 
do terreno pelo governo, decretação de bem de utilidade pública ou eventos similares; e (x) ocorrência de quaisquer eventos 
de caso fortuito ou força maior que afetem, de qualquer forma, a construção e implementação do Empreendimento. 
 

 

Os interesses da Incorporadora podem ser conflitantes com os interesses dos Investidores das Unidades Imobiliárias 

 
A Incorporadora e seus sócios poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos e parcerias, buscar 
financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes com os interesses dos Investidores das Unidades 
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Imobiliárias e causar um efeito material adverso nas atividades, situação financeira e resultados operacionais a serem por 
estes auferidos. 
 

As atividades da Incorporadora, inclusive para incorporação do Empreendimento, estão sujeitas à extensa 

regulamentação, o que pode aumentar o seu custo e limitar seu desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente 

suas atividades 

 
As atividades do setor imobiliário estão sujeitas a regulamentos, autorizações e licenças, expedidas por autoridades 
federais, estaduais e municipais, relativos à construção, zoneamento, uso do solo, proteção do meio-ambiente e do 
patrimônio histórico, dentre outros. Para desenvolver as suas atividades de incorporação e construção, inclusive do 
Empreendimento, a Incorporadora deverá obter, manter e renovar alvarás, licenças e autorizações de diversas autoridades 
governamentais. A Incorporadora empenha-se em manter a observância dessas leis, posturas e regulamentos, mas caso isso 
não seja possível, estará sujeita à aplicação de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação de 
autorizações dentre outras penalidades e restrições à sua atividade, o que poderá afetar de modo adverso suas atividades e 
a conclusão do Empreendimento. Não é possível garantir (i) que novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas, não 
serão aplicáveis à Incorporadora, que não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos 
existentes, ou que a Incorporadora obterá, para o Empreendimento, todas as autorizações e licenças tempestivamente, o 
que poderá provocar atrasos no desenvolvimento do Empreendimento. 
 

A Incorporadora pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas substanciais, o que pode afetar 

adversamente os negócios ou a condição financeira da Incorporadora 

 
A Incorporadora mantém apólices de seguro com cobertura de certos riscos em potencial, como danos patrimoniais, riscos 
de engenharia, incêndio, quedas, desmoronamentos, raios, explosão de gás e prováveis erros de construção. Todavia, a 
Incorporadora não pode garantir que a sua cobertura estará sempre disponível ou será sempre suficiente para cobrir 
eventuais danos decorrentes de tais sinistros. Além disso, existem determinados tipos de riscos que podem não estar 
cobertos por suas apólices, tais como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de certas 
atividades. Ademais, a Incorporadora pode ser obrigada ao pagamento de multas e outras penalidades em caso de atraso 
na entrega das unidades comercializadas, penalidades que não se encontram cobertas pelas apólices de seguro da 
Incorporadora. Adicionalmente, a Incorporadora não tem como garantir que, quando do vencimento de suas atuais apólices 
de seguro, conseguirá renová-las em termos suficientes e favoráveis. Por fim, sinistros que não estejam cobertos pelas 
apólices da Incorporadora ou a impossibilidade de renovação de apólices de seguro podem afetar adversamente os negócios 
ou a condição financeira da Incorporadora. 
 

Problemas com os empreendimentos imobiliários do controlador da Incorporadora que escapam ao seu controle 

poderão vir a prejudicar a sua reputação, bem como sujeitá-lo a eventual imposição de responsabilidade civil 

 
A reputação e a qualidade técnica das obras dos empreendimentos imobiliários realizados pelo controlador da 
Incorporadora diretamente, ou por meio de suas sociedades de propósito específico, individualmente ou em associação 
com sócios e parceiros, são fatores determinantes em suas vendas e crescimento. O prazo e a qualidade dos 
empreendimentos imobiliários dos quais o controlador da Incorporadora participa, no entanto, depende de certos fatores 
que estão fora do seu controle completo, incluindo a qualidade e a tempestividade na entrega do material fornecido para 
obras e a capacitação técnica dos profissionais e colaboradores terceirizados (empreiteiros). Caso os empreiteiros que nos 
prestam serviços não cumpram suas obrigações trabalhistas ou fiscais, o controlador da Incorporação, como 
corresponsável, poderá sofrer a imposição de penalidades pelas autoridades competentes. Adicionalmente, podem ocorrer 
atrasos na execução de empreendimentos ou defeitos em materiais e/ou falhas de mão-de-obra. Quaisquer defeitos podem 
atrasar a conclusão dos empreendimentos imobiliários e, caso sejam constatados depois da conclusão, podem sujeitar o 
controlador da Incorporadora a processos civis propostos por compradores ou ocupantes das unidades. Além disso, 
conforme disposto no Código Civil, o controlador da Incorporadora presta garantia limitada ao prazo de cinco anos sobre 
defeitos estruturais em seus empreendimentos e pode vir a ser demandados com relação a tais garantias. Nessas hipóteses, 
o controlador da Incorporadora poderá incorrer em despesas inesperadas, o que poderá ter um efeito adverso relevante na 
sua condição financeira e nos seus resultados operacionais. Tais fatores também podem afetar a sua reputação como 
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prestadora de serviços de construção de empreendimentos imobiliários de terceiros, onde o controlador da Incorporadora 
também é responsável por garantir a solidez da obra pelo período de cinco anos. 
 
Podem ocorrer atrasos ou mesmo a impossibilidade de obtenção de alvarás ou aprovações das autoridades competentes 
para os projetos de construção. Os projetos também podem sofrer atrasos devido a condições meteorológicas adversas, 
como desastres naturais, incêndios, atrasos no fornecimento de matérias primas e insumos ou mão-de-obra, acidentes, 
questões trabalhistas, greves, falta de disponibilidade de mão de obra, imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos, 
controvérsias com empresas contratadas e subcontratadas, condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores, 
questionamento de proprietários de imóveis vizinhos, ou outros acontecimentos. Caso isso aconteça, a Incorporadora pode 
ser obrigada a corrigir o problema antes de dar continuidade às obras, o que pode atrasar a execução do empreendimento 
em questão. A Incorporadora pode incorrer em custos, tanto na incorporação quanto na construção de um empreendimento, 
que ultrapassem suas estimativas originais em razão de aumentos da taxa de juros, novos impostos ou tributos a serem 
criados, ou mesmo a alteração das alíquotas dos existentes, custos de materiais, de mão-de-obra ou quaisquer outros custos 
ou despesas e que não sejam passíveis de repasse aos compradores. 
 
A ocorrência de um ou mais eventos envolvendo problemas com os empreendimentos imobiliários dos quais o controlador 
da Incorporadora participe poderá vir a afetar adversamente a sua reputação e suas vendas futuras, inclusive da 
Incorporadora e do Empreendimento. 
 

A elaboração do Estudo de Viabilidade foi realizada com base em determinadas informações fornecidas pela 

Incorporadora sendo que a Administradora Hoteleira, sociedade ligada à Incorporadora, irá auferir remuneração na 

qualidade de administradora do Empreendimento e Sócia Ostensiva da SCP 

 
A fim de elaborar o Estudo de Viabilidade a consultoria independente utilizou, como base, determinadas informações 
fornecidas pela Incorporadora, sendo que a Administradora Hoteleira, sociedade ligada à Incorporadora, auferirá 
remuneração na qualidade de administradora operacional e Sócia Ostensiva da SCP. Dessa forma, por ter sido elaborada 
com base em determinadas informações fornecidas pela Sócia Ostensiva, a produção do Estudo de Viabilidade poderá ter 
sido realizada em um contexto de eventual conflito de interesse por parte da Incorporadora, que tem interesse direto na 
adesão de Investidores ao Instrumento de Constituição de SCP. 
 

 

Riscos Relacionados à Operação do Empreendimento 

 
A Incorporadora não terá qualquer responsabilidade pela auferição de receitas do Empreendimento após a entrega das 

Unidades Imobiliárias 

 
Segundo a legislação vigente, incorporadores e seus sócios não têm qualquer responsabilidade quanto à auferição de 
receitas dos empreendimentos construídos e entregues por essas empresas sob esse regime (tais como, mas não se limitando, 
a receitas de diárias, refeições, uso de estacionamento, dentre outras). Assim, a Incorporadora ou qualquer de seus sócios 
diretos ou indiretos não poderá ser responsabilizada caso o Empreendimento tenha receitas aquém do previsto, ou mesmo 
não venha a auferir receitas. A responsabilidade de Incorporadores em relação aos imóveis construídos sob esse regime se 
restringe às hipóteses previstas na legislação específica. 

Os compradores das Unidades Imobiliárias podem não obter lucro ou até mesmo terem prejuízos em decorrência do 

insucesso do Empreendimento 

 
Os compradores das Unidades Imobiliárias se tornarão sócios da SCP cujo rendimento advém exclusivamente de 
exploração de Empreendimento. Na hipótese de o Empreendimento não ser bem-sucedido, os compradores das Unidades 
Imobiliárias podem não obter lucro ou até mesmo ter de realizar um aporte na SCP caso a demonstração de resultados de 
suas operações apresente prejuízo.  
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Na qualidade de Sócios Participantes da SCP, os Investidores poderão ser responsabilizados por contingências da SCP, 

na proporção de sua participação, inclusive em virtude de responsabilidade civil e contingências fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, dentre outras  

 
A SCP será a responsável pela administração e condução dos negócios do Empreendimento. Nos termos do artigo 993 do 
Código Civil Brasileiro, numa sociedade em conta de participação, o contrato social produz efeitos somente entre os sócios 
e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Desta forma, 
os Sócios Participantes, na proporção de sua participação, poderão ser responsabilizados, perante a Sócia Ostensiva, por 
contingências da SCP, inclusive em virtude de responsabilidade civil e contingências fiscais, trabalhistas e previdenciárias, 
dentre outras.  
 
Poderá ser caracterizado conflito de interesses em razão de parcela da remuneração da Administradora Hoteleira estar 

vinculada à receita bruta do empreendimento 

 
Parte da remuneração da Administradora Hoteleira está vinculada à receita bruta da operação, de forma que a 
Administradora Hoteleira poderá auferir essa parcela sua remuneração independentemente da obtenção de lucro pela SCP. 
Por outro lado, a remuneração do Investidor, na qualidade de Sócio Participante, é vinculada à apuração de lucro pela SCP, 
podendo se verificar conflito com os interesses da Administradora Hoteleira do Empreendimento no que diz respeito à 
gestão dos custos da operação. Adicionalmente, a parte variável da remuneração da Administradora Hoteleira, na qualidade 
de Sócia Ostensiva, será deduzida do lucro da SCP antes da parte dos Investidores, de forma que o recebimento de 
remuneração por parte dos Investidores poderá ser prejudicado. 
 

A SCP e a Administradora Hoteleira podem não ser capazes de operar o Empreendimento nas mesmas condições 

originalmente previstas na estratégia de negócios, o que pode ter um efeito adverso sobre os resultados das Unidades 

Imobiliárias 

 
A SCP e a Administradora Hoteleira poderão ter dificuldades em operar o Empreendimento e diversos fatores poderão 
impedir o regular funcionamento e exploração das Unidades Imobiliárias. 
 
As Unidades Imobiliárias também estão expostas aos riscos de operação do Empreendimento, tais como: (i) desempenho 
de serviços abaixo dos níveis de eficiência esperado; (ii) demanda abaixo da prevista; (iii) manutenção ineficiente; (iv) 
aumentos dos custos das operações, incluindo os custos relativos a litígios trabalhistas, custos relativos à operação e 
manutenção de equipamentos, seguros e tributos; (v) não obtenção da licença de operação e/ou não renovação da licença 
de operação vigente; (vi) riscos de danos ao meio ambiente, que podem ensejar ações judiciais por parte de órgãos 
fiscalizadores, entidades de proteção ambiental e do Ministério Público, requerendo pagamento de compensação por danos 
eventualmente causados; (vi) incêndios, explosões, desastres naturais, tais como terremotos furacões ou outros eventos de 
força maior, atos terroristas ou outras ocorrências semelhantes que poderiam resultar em danos pessoais, perda de vida; 
(vii) erros de operação;(viii) conflitos com os proprietários de terrenos adjacentes, inclusive queixas de ruído; e (ix) 
necessidade de uso pelo governo, decretação de bem de utilidade pública ou eventos similares. Caso a SCP e a 
Administradora Hoteleira tenham dificuldades em operar o Empreendimento e/ou qualquer fator impeça o regular 
funcionamento de suas unidades, a SCP e a Administradora Hoteleira serão incapazes de gerar a receita originalmente 
esperada para as Unidades Imobiliárias. 
 
 
Condenações em dinheiro em valor significativo contra a Incorporadora, a Administradora Hoteleira e a SCP em 

processos judiciais ou administrativos poderão ter um considerável efeito negativo sobre a construção do 

Empreendimento e/ou a receita das Unidades Imobiliárias 

 
Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações monetárias significativas, inclusive, entre 
outros, processos cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais, ações civis públicas, ações populares, processos de 
desapropriação e outros movidos contra a Incorporadora, a Administradora Hoteleira e a SCP poderão afetar a construção 
do Empreendimento ou a receita das Unidades Imobiliárias. 
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O Empreendimento será alugado para a SCP e operado pela SCP por meio da Administradora Hoteleira. A má 

administração do Empreendimento poderá afetar adversamente sua situação financeira e sua imagem 

 
O Empreendimento será operado pela Administradora Hoteleira. Não há como garantir que os serviços prestados terão a 
qualidade esperada ou que o Empreendimento será administrado de forma satisfatória. A má qualidade na prestação de 
serviços ou a má administração do hotel poderão afetar negativamente a imagem do Empreendimento, e consequentemente 
o seu resultado. 
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CUSTOS, APORTES E DESPESAS QUE POSSAM SER IMPUTADAS AO INVESTIDOR 
 
Preço de Aquisição das Unidades Imobiliárias 

 
O Preço Mínimo para aquisição de 1 (uma) Unidade Imobiliária, a ser pago pelo Investidor à Incorporadora, é de R$ 
225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), sendo que R$ 156.299,44 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e noventa 
e nove reais e quarenta e quatro centavos) referem-se à fração ideal do terreno e R$ 68.700,56 (sessenta e oito mil setecentos 
reais e cinquenta e seis centavos) referem-se às cotas das acessões, preço esse a ser pago na forma prevista na Cláusula 4ª 
do Compromisso de Venda e Compra.  
 
A composição do Preço Mínimo está descrita na página 31 deste Prospecto. 
 
Nesse valor estão inclusas as despesas com montagem e equipagem da unidade para exploração hoteleira. Cada parcela do 
preço, dado à sua indivisibilidade, contempla o pagamento da fração ideal do terreno e da acessão, pelo que não se sujeitará 
a qualquer espécie ou forma de divisão, especialmente para os fins de caracterização do respectivo inadimplemento da 
obrigação de pagar.  
 
Pago o Preço Mínimo pelo Investidor, a Incorporadora deverá custear e operacionalizar, por si ou por terceiros contratados, 
a construção de todo o Empreendimento, devendo se valer, para tanto, de recursos próprios ou de financiamento à produção. 

 

Fundos Sociais da SCP 

 
Ao aderirem ao Instrumento de Constituição de SCP, os sócios deverão contribuir para a formação dos fundos sociais, 
conforme previsto na Cláusula 4 do Instrumento de Constituição de SCP, por meio do pagamento de uma cota em dinheiro, 
no valor unitário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme quadro a seguir: 
 

SÓCIOS COTAS VALOR 
PARTICIPAÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL (%) 
SÓCIA OSTENSIVA 6 R$ 12.000,00 7% 

SÓCIOS PARTICIPANTES 84 R$ 168.000,00 93% 

 
As cotas serão subscritas pela Incorporadora, e cedidas para os Investidores quando da aquisição da Unidade Imobiliária. 
Sempre que uma Unidade Imobiliária for cedida, deverá ocorrer a cessão também da cota do Fundo Social a ela referente. 
 

Recomposição dos Fundos Sociais 

 
Ao final do exercício social, se existirem prejuízos acumulados, a Assembleia Geral que aprovar o referido resultado deverá 
deliberar, com base em proposta do Conselho de Representantes e/ou da Sócia Ostensiva, sobre a utilização dos recursos 
do Fundo de Reserva, ou chamada de capital para que os Sócios Participantes da SCP aportarão recursos, na proporção de 
sua participação na SCP para a compensação dos prejuízos acumulados. 

 

Fundo de Reserva da SCP 

 
Os Sócios Participantes estão cientes da necessidade de instituição e manutenção de um fundo de reserva, conforme 
previsto na Cláusula 10 do Instrumento de Constituição de SCP, para existência e gerenciamento do Condohotel e da SCP, 
que será composto mediante a retenção mensal de valor equivalente a: 
 

(a) 1% (um por cento) da receita bruta operacional mensal, durante o primeiro, segundo e terceiro anos 
de operação da SCP; e  
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(b)            2% (dois por cento) da receita bruta operacional mensal, a partir do quarto ano de operação da SCP. 
 
A SCP poderá dispor dos valores do Fundo de Reserva desde que seu uso seja aprovado com o Conselho de Representantes. 
 
A cessação de recolhimento do Fundo de Reserva é de exclusiva prerrogativa da Sócia Ostensiva. Por outro lado, as 
alterações dos percentuais do Fundo de Reserva só poderão ser aplicadas mediante decisão conjunta pela Sócia Ostensiva 
com os membros do Conselho de Representantes.  
 
Deverão constar do Plano de Investimento Anual as previsões de arrecadação e de eventual saque do Fundo de Reserva. A 
inexistência de previsão de saque implica em necessidade de prévia autorização do Conselho de Representantes para 
utilização dos recursos. Excepcionalmente, a Sócia Ostensiva poderá acessar o Fundo de Reserva em casos emergenciais, 
em que o resultado de determinado mês tenha sido negativo, até o limite do valor das despesas previstas em Orçamento 
Operacional Anual para o mês imediatamente subsequente. Caso a Sócia Ostensiva utilize dessa prerrogativa por 2 (dois) 
meses seguidos, deverá imediatamente, convocar uma Assembleia Geral que deverá deliberar sobre as providencias a serem 
tomadas pela SCP em razão dos resultados negativos, podendo inclusive aprovar a utilização dos recursos restantes no 
Fundo de Reserva. 
 
Os recursos provenientes da arrecadação do Fundo de Reserva serão depositados em conta separada da conta operacional 
de movimentação do empreendimento, e poderão ser aplicados em investimentos financeiros de instituições financeiras de 
primeira linha, com liquidez imediata e com baixo risco previamente aprovados pelo Conselho de Representantes. 
 
O saldo positivo do Fundo de Reserva, ao final de cada ano fiscal será automaticamente tomado como saldo inicial no ano 
fiscal subsequente e pertencerá aos Sócios Participantes, na proporção de sua participação na SCP, em caso de término da 
SCP e encerramento das atividades hoteleiras. 
 
Os Sócios Participantes não poderão efetuar saques nos fundos do Fundo de Reserva, ressalvado, apenas, o direito de 
recebimento de sua participação no Fundo de Reserva, no término da SCP. 
 
Caso haja insuficiência de recursos no Fundo de Reserva, os Sócios Participantes deverão aportar recursos para a 
conservação, manutenção e reposição do FF&E (mobiliário, equipamentos e utensílios) e das instalações das Unidades 
Imobiliárias, a fim de assegurar ao empreendimento e o padrão de qualidade adotado pela Sócia Ostensiva. 
 
Recomposição do Fundo de Reserva 

 
A Sócia Ostensiva poderá submeter ao Conselho de Representantes, para sua aprovação, proposta para recomposição do 
Fundo de Reserva em razão de sua utilização, caso seja necessário. 
 
Custos da Operação do Empreendimento 

 
Os custos de operação do empreendimento são os custos que compreendem à administração do Condohotel, do ponto de 
vista financeiro, contábil e comercial. Custos com contratação dos empregados do Condohotel, despesas relacionadas aos 
empregados, eventuais indenizações trabalhistas, e a contratação de seguro do Condohotel. 
 
Despesas Operacionais 

 
A SCP deverá arcar com todas as Despesas Operacionais do Condohotel. São Despesas Operacionais, previstas na Cláusula 
12.4 do Instrumento de Constituição de SCP, entre outras que compõem a operação: 
 

a) tributos incidentes sobre a operação do Condohotel;  
 

b) despesas com o pagamento do aluguel mensal e demais encargos previstos no Contrato de Locação; 
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c) taxas de condomínio relativas às despesas ordinárias das Unidades Imobiliárias, bem como IPTU e 
taxas de serviços públicos a elas correspondentes;  

 
d) despesas administrativas, financeiras, reembolso de eventual mão de obra empregada no Condohotel 

e demais encargos inerentes a esta despesa como gastos com empregados e serviços de terceiros, 
inclusive contribuições previdenciárias e encargos sociais, trabalhistas e fiscais incidentes, serviços 
contratados com terceiros necessários à consecução do objeto da SCP; e, qualquer outro item quando 
incluído no valor da diária; 

 
e) todas as despesas decorrentes das atividades de gestão de eventos e eventual exploração de bares e 

restaurantes; 
 

f) tributos sobre vendas de qualquer natureza, incidente sobre as atividades objeto da SCP; 
 

g) publicidade e propaganda, quando orçadas e aprovadas em Assembleia Geral; 
 

h) rateio das despesas corporativas referente aos custos executados no Condohotel, desde que constantes 
do Orçamento Operacional Anual aprovado; 

 
i) comissões de intermediação e quaisquer despesas de comercialização e captação de clientes; 

 
j) quaisquer outras despesas imputáveis as atividades hoteleiras objeto da SCP; 

 
k) valores previstos no Plano Operacional Anual; 

 
l) taxas de serviços públicos de energia elétrica, água, esgoto, gás e telefone, além de prêmios de seguros 

de qualquer natureza e gastos com a compra ou reposição de livros, impressos, formulários e demais 
materiais e equipamentos necessários aos serviços de escritório e de administração da SCP; 

 
m) honorários de administração; taxas e despesas oriundas do contrato de franquia para a operação do 

hotel sob bandeira e/ou marca de terceiros; despesas comerciais; gastos com serviços técnicos e 
profissionais pagos a título de comissões a agentes de viagens; comissões por hospedagem; 
promoções; publicidade e propaganda; brindes; auditoria externa; assessoria jurídica; consultoria; 
contabilidade; informática e vigilância; participações em feiras e eventos para promoção do hotel ou 
uma cota parte quando for para promoção da bandeira; 

 
n) gastos com manutenção de equipamentos, partes construtivas e instalações, conservação e reposição 

de mobiliário, utensílios, elementos de decoração, relacionados com as áreas comuns do Condohotel, 
e tudo o mais que for necessário para o pleno funcionamento e a exploração das operações que 
constituem o objeto da SCP; 

 
o) gastos com a conservação e consertos de equipamentos, mobiliários e elementos de decoração das 

Unidades Imobiliárias e Área Comuns do Condohotel, bem como com a manutenção de suas partes 
construtivas e instalações, exceto aqueles referentes exclusivamente à parte estrutural específica de 
cada Unidade Imobiliária; 

 
p) gastos com a compra ou reposição de insumos e materiais necessários à limpeza, conservação e 

manutenção das áreas comuns e privativas do Condohotel, das instalações, equipamentos, mobiliários 
e outros bens que o integram, inclusive os bens de higiene pessoal à disposição dos hóspedes; 

 
q) passivos trabalhistas devidos em acordo extrajudicial ou exigido judicialmente, decorrentes de 

demandas propostas por empregados da Sócia Ostensiva, que prestem serviços exclusivamente à SCP; 
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r) custos financeiros decorrentes da contratação de empréstimos junto a estabelecimentos bancários ou 

aportes de recursos próprios pela Sócia Ostensiva; 
 

s) outros custos operacionais e administrativos não relacionados nas alíneas anteriores, mas necessários 
à obtenção dos rendimentos, inclusive os gastos destinados a promover o empreendimento;  

 
t) a remuneração da Sócia Ostensiva; e 

 
u) percentual para constituição do Fundo de Reserva. 

 
Fluxo de Caixa da SCP na Operação do Empreendimento 

 
As tabelas a seguir apresentam as estimativas do fluxo de caixa da operação do Empreendimento pela SCP ao longo de 10 
(dez) anos e as estimativas operacionais. As estimativas foram elaboradas utilizando a data base do Estuado de Viabilidade, 
com base no plano de contas estabelecido nas Cláusulas 9.2 do Instrumento de Constituição de SCP e em determinadas 
premissas que, caso não se materializem, poderão causar uma variação no fluxo de caixa do Empreendimento, conforme 
segue:  
 

 

 
 

                               Estimativas Operacionais - IBIS BUDGET LEME ( Outubro | 2016  )

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Número de apartamentos 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Apartamentos disponíveis por ano 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660

Apartamentos vendidos 19.592 21.339 21.953 22.566 23.210 23.210 23.210 23.210 23.210 23.210

Taxa de ocupação 63,9% 69,6% 71,6% 73,6% 75,7% 75,7% 75,7% 75,7% 75,7% 75,7%

Diária média líquida (R$) 103,21 106,31 109,50 112,78 116,16 119,65 123,24 126,94 130,74 134,67

Revpar (Receita por apartamento disponível) 65,95 73,99 78,40 83,01 87,94 90,57 93,29 96,09 98,97 101,95

RECEITAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 2.022.063,49 2.268.508,41 2.403.706,29 2.544.966,41 2.696.108,37 2.776.991,62 2.860.301,37 2.946.229,16 3.034.425,72 3.125.639,53

Alimentos e Bebidas 305.660,76 342.914,06 363.350,95 384.704,23 407.551,27 419.777,80 432.371,14 445.360,22 458.692,26 472.480,39

Eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros departamentos 23.512,37 26.378,00 27.950,07 29.592,63 31.350,10 32.290,60 33.259,32 34.258,48 35.284,02 36.344,65

RECEITA OPERACIONAL (A) 2.351.236,61 2.637.800,47 2.795.007,32 2.959.263,27 3.135.009,73 3.229.060,03 3.325.931,83 3.425.847,86 3.528.402,00 3.634.464,56

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 192.096,03 215.508,30 228.352,10 241.771,81 256.130,30 263.814,20 271.728,63 279.891,77 288.270,44 296.935,75

Alimentos e Bebidas 143.660,56 161.169,61 170.774,95 180.810,99 191.549,09 197.295,57 203.214,43 209.319,30 215.585,36 222.065,78

Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros departamentos 21.866,50 24.531,54 25.993,57 27.521,15 29.155,59 30.030,26 30.931,17 31.860,39 32.814,14 33.800,52

TOTAL (B) 357.623,09 401.209,45 425.120,61 450.103,94 476.834,98 491.140,03 505.874,23 521.071,46 536.669,94 552.802,06

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração 173.991,51 195.197,23 206.830,54 218.985,48 231.990,72 238.950,44 246.118,96 253.512,74 261.101,75 268.950,38

Serviços públicos 183.396,46 205.748,44 218.010,57 230.822,54 244.530,76 251.866,68 259.422,68 267.216,13 275.215,36 283.488,24

Manutenção 117.561,83 131.890,02 139.750,37 147.963,16 156.750,49 161.453,00 166.296,59 171.292,39 176.420,10 181.723,23

Marketing 37.619,79 42.204,81 44.720,12 47.348,21 50.160,16 51.664,96 53.214,91 54.813,57 56.454,43 58.151,43

Folha de pagamentos 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66

TOTAL (C) 1.116.232,25 1.178.703,17 1.212.974,26 1.248.782,06 1.287.094,79 1.307.597,75 1.328.715,80 1.350.497,50 1.372.854,30 1.395.975,94

LUCRO OPERACIONAL (D) =  (A) - (B) - (C) 877.381,28 1.057.887,85 1.156.912,44 1.260.377,27 1.371.079,97 1.430.322,25 1.491.341,79 1.554.278,91 1.618.877,75 1.685.686,57

% da Receita (A) 37,3% 40,1% 41,4% 42,6% 43,7% 44,3% 44,8% 45,4% 45,9% 46,4%

RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Fundo de reserva 23.512,37 26.378,00 27.950,07 59.185,27 62.700,19 64.581,20 66.518,64 68.516,96 70.568,04 72.689,29

Taxas de franquia da rede hoteleira 186.558,87 209.296,28 221.769,86 234.802,74 248.747,35 256.209,77 263.896,06 271.823,90 279.961,06 288.376,59

Seguros 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

IPTU/Taxa de Lixo 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00

TOTAL (E) 235.271,24 260.874,28 274.919,93 319.188,01 336.647,54 345.990,97 355.614,70 365.540,86 375.729,10 386.265,88

Taxa de administração fixa SAFE 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Taxa de administração variável SAFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total taxa de administração SAFE (F) 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Pagamento de aluguel aos proprietários (G) 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00

RESULTADO LÍQUIDO  (D) - (E) - (F) - (G) 385.310,04 540.213,57 625.192,52 684.389,26 777.632,43 827.531,28 878.927,10 931.938,05 986.348,66 1.042.620,68

RESULTADO LÍQUIDO (para cálculo de retorno) 509.622,41 667.391,57 753.942,59 844.374,53 941.132,62 992.912,48 1.046.245,73 1.101.255,01 1.157.716,70 1.216.109,97

% da Receita (A) 21,7% 25,3% 27,0% 28,5% 30,0% 30,7% 31,5% 32,1% 32,8% 33,5%
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Tabelas inseridas nas páginas 63 e 64 do Estudo de Viabilidade 
 

Premissas adotadas no demonstrativo de resultados acima apresentado: 

                               Estimativas Operacionais - IBIS BUDGET LEME ( Outubro | 2016  )

Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Número de apartamentos 84 84 84 84 84

Apartamentos disponíveis por ano 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660

Apartamentos vendidos 23.210 23.210 23.210 23.210 23.210

Taxa de ocupação 75,7% 75,7% 75,7% 75,7% 75,7%

Diária média líquida (R$) 119,65 123,24 126,94 130,74 134,67

Revpar (Receita por apartamento disponível) 90,57 93,29 96,09 98,97 101,95

RECEITAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 2.776.991,62 2.860.301,37 2.946.229,16 3.034.425,72 3.125.639,53

Alimentos e Bebidas 419.777,80 432.371,14 445.360,22 458.692,26 472.480,39

Eventos 0 0 0 0 0

Outros departamentos 32.290,60 33.259,32 34.258,48 35.284,02 36.344,65

RECEITA OPERACIONAL (A) 3.229.060,03 3.325.931,83 3.425.847,86 3.528.402,00 3.634.464,56

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 263.814,20 271.728,63 279.891,77 288.270,44 296.935,75

Alimentos e Bebidas 197.295,57 203.214,43 209.319,30 215.585,36 222.065,78

Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros departamentos 30.030,26 30.931,17 31.860,39 32.814,14 33.800,52

TOTAL (B) 491.140,03 505.874,23 521.071,46 536.669,94 552.802,06

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração 238.950,44 246.118,96 253.512,74 261.101,75 268.950,38

Serviços públicos 251.866,68 259.422,68 267.216,13 275.215,36 283.488,24

Manutenção 161.453,00 166.296,59 171.292,39 176.420,10 181.723,23

Marketing 51.664,96 53.214,91 54.813,57 56.454,43 58.151,43

Folha de pagamentos 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66

TOTAL (C) 1.307.597,75 1.328.715,80 1.350.497,50 1.372.854,30 1.395.975,94

LUCRO OPERACIONAL (D) =  (A) - (B) - (C) 1.430.322,25 1.491.341,79 1.554.278,91 1.618.877,75 1.685.686,57

% da Receita (A) 44,3% 44,8% 45,4% 45,9% 46,4%

RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Fundo de reserva 64.581,20 66.518,64 68.516,96 70.568,04 72.689,29

Taxas de franquia da rede hoteleira 256.209,77 263.896,06 271.823,90 279.961,06 288.376,59

Seguros 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

IPTU/Taxa de Lixo 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00

TOTAL (E) 345.990,97 355.614,70 365.540,86 375.729,10 386.265,88

Taxa de administração fixa SAFE 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Taxa de administração variável SAFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total taxa de administração SAFE (F) 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Pagamento de aluguel aos proprietários (G) 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00

RESULTADO LÍQUIDO  (D) - (E) - (F) - (G) 827.531,28 878.927,10 931.938,05 986.348,66 1.042.620,68

RESULTADO LÍQUIDO (para cálculo de retorno) 992.912,48 1.046.245,73 1.101.255,01 1.157.716,70 1.216.109,97

% da Receita (A) 30,7% 31,5% 32,1% 32,8% 33,5%
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a) As “Receitas Departamentais” foram obtidas pelo somatório das receitas obtidas em cada 
departamento do Condohotel, a saber, Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Eventos e Outros 
Departamentos. As “Receitas de Hospedagem” são obtidas pela venda de pernoites dos apartamentos 
do Condohotel. As “Receitas de Alimentos e Bebidas” se referem às vendas de café-da-manhã, 
lanches, snacks e bebidas do Condohotel. As “Receitas de Eventos” ocorre pela venda de espaços e 
salas para reuniões (no Condohotel e não está projetada nenhuma área de eventos). As “Receitas de 
Outros Departamentos” são obtidas pela venda de serviços de lavanderia, telefonia, serviços de 
escritório (como impressão de documentos) do Condohotel, entre outros. Observação: o mercado 
atualmente oferece gratuitamente o estacionamento e o acesso a redes de wifi. O cálculo das Receitas 
de Alimentos e Bebidas, Eventos e de Outros Departamentos se dá através da aplicação de índices 
baseados em dados de mercado reais e atuais, de hotéis em operação com características comparáveis 
e em mercados compatíveis; 

 
b) As “Despesas Departamentais” são obtidas pelo somatório das despesas de cada departamento do 

Condohotel, a saber, Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Eventos e Outros Departamentos. Levam 
em conta os custos diretos envolvidos em cada departamento. As despesas departamentais do 
Condohotel são calculadas por meio da aplicação de índices levantados por esta consultoria e são 
baseados em dados de mercado reais e atuais, de hotéis em operação com características comparáveis 
e em mercados compatíveis; 

 
c) As “Despesas Operacionais” são todas as demais despesas além daquelas já consideradas nas 

“Despesas Departamentais” e estão ligadas a administração e funcionamento do Condohotel de 
maneira geral. Estão organizadas em “Administração”, que considera os custos com papelaria, 
licenciamento de softwares, viagens, entre outros; em “Serviços Públicos”, que considera os custos 
com água, energia, gás, internet e telefonia; “Manutenção”, que considera os custos com manutenção 
predial (elétrica, hidráulica, jardinagem, elevadores, caldeiras, geradores, condicionadores de ar, 
caixa d´água, entre outros); “Marketing”, que considera os custos com ações de marketing em geral 
como folheteria, participação em feiras e eventos, anúncios, entre outros. As despesas operacionais 
são calculadas através da aplicação de índices levantados por esta consultoria baseados em dados de 
mercado reais e atuais, de hotéis em operação com características comparáveis e em mercados 
compatíveis; 

 
d) “Fundo de Reserva”: conforme previsto na Cláusula 10 do Instrumento de Constituição de SCP, é um 

fundo de reserva para a existência e gerenciamento do Condohotel e da SCP, que será composto 
mediante a retenção mensal de valor equivalente a: 1% (um por cento) da receita bruta operacional 
mensal, durante o primeiro, segundo e terceiro anos de operação da SCP; e (b) 2% (dois por cento) 
da receita bruta operacional mensal, a partir do quarto ano de operação da SCP; 
 

e) As “Taxas de franquia da rede hoteleira” utilizadas são aquelas informadas e no Estudo de Viabilidade 
foram consideradas em sua forma totalizada: 4,575% da Receita de Hospedagem e 4% da Receita 
Operacional Total; 

 
f) As despesas anuais com “Seguros” foram estimadas em R$ 25 (vinte e cinco reais) por apartamento 

e as despesas com IPTU e Taxa de Lixo foram estimadas em R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco 
reais) por Unidade Imobiliária;  

 
g) A taxa de administração paga Administradora Hoteleira, na qualidade de Sócia Ostensiva, no valor 

de R$ 13.000,00 (treze mil reais) por mês (R$ 156.000,00 por ano), conforme previsto na Cláusula 
8.1 do Instrumento de Constituição de SCP. A taxa variável é a diferença, se positiva, entre 10% do 
lucro (na planilha acima, (D) – (E)) e a taxa fixa; 
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h) O aluguel de cada Unidade Imobiliária, que considera o valor de R$ 100,00 por mês por Unidade 

Imobiliária, conforme previsto na Cláusula 3 do Contrato de Locação;  
 

i) O “Resultado Líquido” é o valor a ser distribuído aos sócios da SCP. O “Resultado Líquido para 
cálculo de retorno” leva em conta o “Resultado Líquido”, o valor de aluguel pago e o fundo de reserva 
constituído; 

 
Todos os valores exibidos na planilha apresentada acima são valores líquidos, já tendo sido debitado todos os impostos 
devidos na operação do Empreendimento. Para maiores informações os investidores deverão consultar as páginas 63 a 65 
do Estudo de Viabilidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)  
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ANEXO I – MINUTA DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA 
  



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS” 
“CEDROS CONDOHOTEL LEME” 

 
 
 

1 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS 
 

CEDROS CONDOHOTEL LEME 
 

“QUADRO RESUMO” 
 
(A) LOCAL DE ASSINATURA DO “CONTRATO”: Cidade de Leme Estado de São Paulo.  
 
(B) PARTES: 
 
(b.1) PROMITENTE VENDEDORA (“VENDEDORA”): CEDROS 02 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
20.104.874/0001-04, com sede Av. Joaquim Lopes Aguilla, esquina com a Rua Maria 
Rebessi Pereira, Centro de Leme – SP, CEP: 13.614-032 , neste ato representada pelo seu 
representante legal, André Lanna Moutran, brasileiro, casado sob o regime de separação 
total de bens, advogado, portador do RG nº 18.076.976-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 
158.437.018-16. 
 
(b.2) PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES) (“COMPRADOR”): 
2.1. Nome: 
2.2. CPF/MF.: 
2.3. RG N.º: 

2.3.1. Órgão Emissor: 
2.3.2. UF:  
2.3.3. Data de emissão: 

2.4. Data de nascimento: 
2.5. Nacionalidade:  
2.6. Profissão: 
2.7. Endereço residencial:  

2.7.1. Complemento: 
2.7.2. Bairro: 
2.7.3. Cidade: 
2.7.4. UF: 
2.7.5. CEP: 

2.8. E-mail: 
2.9. Telefone residencial: 
2.10. Telefone celular:  
2.11. Endereço comercial: 

2.11.1. Complemento:  
2.11.2. Bairro:  
2.11.3. Cidade: 
2.11.4. UF: 
2.11.5. CEP:  

2.12. Telefone comercial: 
2.13. Estado Civil: 
2.14. Regime de casamento: 
2.15. Pacto nupcial ou Escritura de União Estável: 
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2.15.1. Data: 
2.15.2. Tabelionato: 
2.15.3. Livro: 
2.15.4. Fls.: 

2.16. Declaração quanto ao estado civil:  
 
O COMPRADOR, SE SOLTEIRO(A), DIVORCIADO(A), SEPARADO(A) 
JUDICIALMENTE OU VIÚVO(A), DECLARA, NESTE ATO, NÃO CONVIVER EM 
REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL COM OUTRA PESSOA: (     ) SIM    (     ) NÃO 

 
(b.2.1) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO DO COMPRADOR: 
2.17. Nome:  
2.18. CPF/MF: 
2.19. RG nº:  

2.19.1. Órgão Emissor: 
2.19.2. UF: 
2.19.3. Data de emissão:  

2.20. Data de nascimento:  
2.21. Nacionalidade:  
2.22. Profissão:  
2.23. Endereço residencial:  

2.23.1. Complemento:  
2.23.2. Bairro:  
2.23.3. Cidade:  
2.23.4. UF:  
2.23.5. CEP:  

2.24. E-mail:  
2.25. Telefone residencial: 
2.26. Telefone celular: 
2.27. Endereço comercial: 

2.27.1. Complemento: 
2.27.2. Bairro  
2.27.3. Cidade: 
2.27.4. UF:  
2.27.5. CEP: 

2.28. Telefone comercial:  
2.29. Declaração previdenciária: O COMPRADOR declara não ser empregador ou produtor 
rural, não estando assim incurso nas restrições da legislação previdenciária. 
 
(b.3) “OPERADORA-INTERVENIENTE”: SAFE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA., 
sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.979.378/0001-59, com sede social na 
cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida Campos Sales, nº 420, bairro 
Jardim Girassol, CEP 13465-590, neste ato representada na forma de seu Contrato Social. 
 
(C) OBJETO (“IMÓVEL”): 
 
(c.1) UNIDADE AUTÔNOMA CONDOMINIAL: 
3.1 TIPO DE IMÓVEL: Apartamento 
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3.2 VAGAS DE GARAGEM: 46 (quarenta e seis) vagas de garagem cobertas, sendo 39 
(trinta e nove) com área de 2,30 X 4,50 metros, sob números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 40, 42 e 44; 5 (cinco) com área de 2,20 X 4,50 metros, sob números 31, 38, 
39, 41 e 43; e 02 (duas) vagas para carga e descarga com área de 2,50 X 5,00 metros. 
3.3. ENDEREÇO:  Av. Joaquim Lopes Aguilla, esquina com a Rua Maria Rebessi Pereira 

3.3.1. BAIRRO: Centro  
3.3.1. CIDADE: Leme  
3.3.2. UF: SP 
3.3.3. CEP: 13.614-032 

3.4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº 49.613, do 
Registro de Imóveis de Leme, Estado de São Paulo. 
3.5. “EMPREENDIMENTO”: CEDROS CONDOHOTEL LEME 

3.5.1. UNIDADE:  
3.5.2. PAVIMENTO:  
3.5.3. ÁREA PRIVATIVA:  
3.5.4. ÁREA COMUM:  
3.5.5. ÁREA DE TERRENO:  
3.5.6. FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO:  

 
Projeto de Edificação foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Leme em 07/01/2015 
sob o nº 9613/14, com Alvará nº 591/2014. 
 
(c.2) INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA: registro nº R.04, da matrícula nº 49.613, do Registro 
de Imóveis da Comarca de Leme, Estado de São Paulo. 
 
(c.3) ÁREAS E COISAS DE PROPRIEDADE E USO COMUNS E ÁREAS E COISAS DE 
PROPRIEDADE E USO EXCLUSIVOS: 
 
O EMPREENDIMENTO CEDROS CONDOHOTEL LEME submeter-se-á ao regime de 
condomínio especial e da afetação da Lei n. 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em 
edificações e as incorporações imobiliárias), composto de partes de propriedade e uso 
comuns e de partes de propriedade e uso exclusivos. As partes de propriedade e uso 
comuns são todas aquelas definidas no artigo 3º da Lei n. 4.591/64, tidas e havidas como 
coisas inalienáveis, individuais, acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais partes do 
condomínio CEDROS CONDOHOTEL LEME, as quais por sua natureza ou destino são uso 
e utilidade comum a todos os condôminos, muito especialmente, o terreno sobre o qual se 
assentarão as edificações e suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o 
teto, as áreas internas de ventilação, os elevadores, os equipamentos e máquinas das 
instalações elétricas, hidráulicas, incêndio, ar condicionado, sistemas de segurança e 
outros, bem como os quadros gerais, tubulações, cabeamentos, fiações, prumadas gerais, 
estruturas, e tudo o mais que sirva a qualquer dependência de uso comum dos proprietários 
ou titulares de direito à aquisição de unidades ou ocupantes, constituirão condomínio de 
todos, ou parte deles, conforme sua função ou característica de uso, e serão insuscetíveis 
de divisão, ou de alienação destacada da respectiva unidade autônoma. 
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São partes de propriedade exclusiva dos condôminos, denominadas unidades autônomas, 
distribuídas pelos respectivos andares dos edifícios, sendo 84 (oitenta e quatro) 
apartamentos de uso hoteleiro. 
 
São 46 (quarenta e seis) vagas de garagem cobertas, sendo 39 (trinta e nove) com área 
de 2,30 X 4,50 metros, sob números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42 e 44; 5 
(cinco) com área de 2,20 X 4,50 metros, sob números 31, 38, 39, 41 e 43; e 02 (duas) 
vagas para carga e descarga com área de 2,50 X 5,00 metros. 
 
(D) DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA: 
 
(d.1) O prazo previsto para conclusão das obras é de 31 (trinta e um) meses a partir da data 
do registro da incorporação, qual seja 18/12/2017.  
 
(E) PREÇO: 
 
(e.1) O COMPRADOR pelo presente se obriga a pagar à VENDEDORA, a quantia de R$ 
225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), pela aquisição da propriedade da unidade 
autônoma, sendo que nesse valor estão incluídas as despesas com montagem, equipagem 
e decoração da unidade para exploração hoteleira e respectivas áreas comuns. 
 
(e.2) Para os fins exclusivos de atendimento ao disposto na legislação de regência, sem que 
isso importe em divisão do preço em si, que permanece sempre único e indissociável, que, 
do montante pactuado, a importância de R$ 156.299,44 (cento e cinquenta e seis mil 
duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) refere-se à fração ideal do 
terreno e R$ 68.700,56 (sessenta e oito mil setecentos reais e cinquenta e seis centavos) 
refere-se à cota das acessões. Cada parcela do preço, dado à sua indivisibilidade, 
contempla o pagamento da fração ideal do terreno e da acessão, pelo que não se sujeitará a 
qualquer espécie ou forma de divisão, especialmente para os fins de caracterização do 
respectivo inadimplemento da obrigação de pagar. 
 
(F) FORMA DE PAGAMENTO: 
 
(f.1) SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 

reais), pagos da seguinte forma: 

 

[(f.1.1) _______ parcelas de R$ ______________ com vencimento para todo dia 

_______, sendo a primeira _____/____/____; e 

 

(f.1.2) R$ ______ quando da expedição do Habite-se (“Saldo Final”).] 
 

Ou 
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[(f.1.1) R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), pagos à vista, no momento 

da assinatura do presente instrumento]. 

 
Todas as parcelas do preço serão reajustadas de acordo com as normas contidas no 
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóveis e Outras Avenças, CONTRATO, 
assinado entre as partes, do qual faz parte integrante este QUADRO RESUMO. 
 
(G) PAGAMENTOS: 
 
(g.1) Vide, a respeito, as disposições contidas na CLÁUSULA QUARTA do CONTRATO. 
 
(H) PROPOSTA DE VENDA OBJETIVADA: 
 
(h.1) As cláusulas e condições, notadamente no que concerne ao preço, à forma de 
pagamento, ao prazo e à forma de execução da obra, estabelecidas no presente 
instrumento, substituem e revogam  quaisquer outras anteriormente divulgadas ao público 
ou ajustadas com o COMPRADOR, ou por este simplesmente pleiteada na fase de 
intermediação de venda, nada podendo ser invocado em desacordo com o ora pactuado. 
 
(I) DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DE INCORPORAÇÃO: 
 
(i.1) Os documentos originais relativos ao registro da incorporação imobiliária, citados no 
artigo 32 da Lei 4.591/64, foram disponibilizados neste ato ao COMPRADOR e também 
acham-se no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Leme, Estado de São Paulo. 
 
(J) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPREENDIMENTO E DECLARAÇÕES DO 
“COMPRADOR”: 
 
(j.1) Fica ciente o COMPRADOR que a(s) unidade(s) autônoma(s) objeto do presente 
compromisso de compra e venda tem(têm) destinação exclusivamente hoteleira, e sua 
exploração ser fará de maneira indissociável e em conjunto com as demais unidades 
autônomas do EMPREENDIMENTO CEDROS CONDOHOTEL LEME (“CONDOHOTEL”), 
por sociedade em conta de participação (“SCP”) representada pela sua sócia ostensiva, a 
OPERADORA-INTERVENIENTE, da qual se obriga a participar o COMPRADOR, 
dedicando, obrigatoriamente, a(s) sua(s) unidade(s) para a finalidade da exploração 
hoteleira, de forma conjunta e permanente, por meio de locação da(s) respectiva(s) 
unidade(s) autônoma(s) à SCP, de tal modo que, além da totalidade das unidades 
autônomas, todas as demais áreas comuns que integram o empreendimento, como um 
todo, terão destinação específica voltada para a exploração de atividade hoteleira e afins, 
tais como: o restaurante, o estacionamento, incluídos, ainda, todo o seu mobiliário, 
equipamentos, utensílios, instalações e decoração.  
 
(j.2) O COMPRADOR igualmente declara ter plena ciência de que a(s) unidade(s) 
autônoma(s) que está adquirindo, bem como toda a área comum do empreendimento, 
encontram-se locadas à SCP representada pela OPERADORA-INTERVENIENTE, conforme 
contrato de locação coletivo firmado entre a INCOROPORADORA e a OPERADORA-
INTERVENIENTE, na qualidade de representante da SCP (o “CONTRATO DE LOCAÇÃO”), 
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a fim de garantir-lhe a posse perene de todas as unidades autônomas e da área comum do 
empreendimento, enquanto vigorar a SCP. O COMPRADOR declara, ainda, que os termos 
do CONTRATO DE LOCAÇÃO lhe foram exibidos, sendo certo que o COMPRADOR, que 
se subrrogará nos direitos de locador da(s) unidade(s) autônoma(s) em questão, neste 
mesmo ato ratifica sua concordância quanto a todos os termos e cláusulas do CONTRATO 
DE LOCAÇÃO, obrigando-se a firmar o respectivo instrumento particular de cessão de 
contrato de locação, a fim de documentar a referida subrrogação. 
 
(j.3) Ainda em razão do disposto em (j.1) acima, o COMPRADOR concorda expressamente, 
como condição essencial deste CONTRATO, que nas unidades autônomas do CEDROS 
CONDOHOTEL LEME vigorará o sistema associativo uno e indivisível de exploração de 
unidades autônomas, concordando também que o empreendimento foi estruturado pela 
VENDEDORA para funcionar como um CONDOHOTEL, entendendo-se como tal, para fins 
deste CONTRATO, o complexo de bens tangíveis e intangíveis, contendo:  
 

(a) a integralidade do IMÓVEL sobre o qual será desenvolvido o empreendimento do 
CONDOHOTEL, conforme o Memorial de Incorporação, destinado à atividade 
hoteleira; 
 
(b) os móveis, equipamentos e instalações especiais necessários ao exercício da 
aludida atividade, dos padrões e rotinas implantados em sua administração, 
requeridos para sua operação e para manutenção da qualidade dos serviços 
oferecidos ou prestados aos hóspedes, de acordo com os padrões estabelecidos 
pela OPERADORA-INTERVENIENTE e/ou no âmbito de contrato de franquia 
hoteleira que a OPERADORA-INTERVENIENTE vier a celebrar;  

 
(c) a notoriedade da bandeira sob a qual se explorará tais atividades, observando-se 
que a marca e bandeira, que podem não ser de propriedade da VENDEDORA ou da 
OPERADORA-INTERVENIENTE, não estando seu uso, relacionado à presente 
compra e venda compromissada, consoante item (j.6) infra. 

 
(j.4) Com o objetivo de conferir ao empreendimento do CONDOHOTEL e, 
consequentemente, à totalidade das áreas comuns e unidades autônomas dele integrantes, 
a destinação hoteleira desejada no momento de sua concepção e descrito em (j.3) acima, o 
COMPRADOR tem conhecimento de que a administração hoteleira do CONDOHOTEL será 
realizada pela SCP por meio da OPERADORA-INTERVENIENTE, a fim de que o 
empreendimento do CONDOHOTEL possa funcionar sob a égide da marca própria ou de 
quem a OPERADORA-INTERVENIENTE seja fraqueada, manifestando sua inequívoca 
concordância. 
 
(j.5) Conforme indicado em (j.4) acima, o CONDOHOTEL será administrado pela SCP 
representada pela OPERADORA-INTERVENIENTE com o que o COMPRADOR desde já, 
reitera sua concordância, na medida em que, previamente à assinatura deste Instrumento 
Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, lhe foi 
disponibilizada a íntegra do referido contrato, bem como do instrumento de constituição da 
SCP. 
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(j.5.1) A fim de viabilizar a exploração coletiva do CONDOHOTEL supramencionada, o 
COMPRADOR, concomitantemente a este Instrumento Particular de Promessa de Compra e 
Venda de Imóvel e Outras Avenças, firma o respectivo termo de adesão ao referido contato 
de constituição da SCP, assumindo a posição contratual de sócio participante da SCP, que 
terá como sócia ostensiva a OPERADORA-INTERVENIENTE, ou outra sociedade sua 
coligada, cujo objeto social será unicamente a exploração do CEDROS CONDOHOTEL 
LEME, congregando as unidades autônomas do empreendimento. 
 
(j.6) Em razão das condições especiais do empreendimento do CONDOHOTEL acima 
indicadas, o COMPRADOR:  
 

(a) tem ciência que em caso de alienação de sua(s) unidade(s) deverá transcrever, 
na íntegra, todas as disposições contidas neste item (J) de sorte que o futuro 
comprador tome conhecimento das condições específicas do empreendimento do 
CONDOHOTEL, e, por conseguinte, se sub-rogue em todos os direitos e obrigações 
constantes da convenção de condomínio, do CONTRATO DE LOCAÇÃO e do 
instrumento de constituição da SCP; 

 
(b) O COMPRADOR entende que nem a OPERADORA-INTERVENIENTE e nem 
qualquer representante, preposto ou afiliada da à ela (i) tem qualquer direito de 
propriedade sobre a(s) unidade(s) autônoma(s) ou qualquer responsabilidade pelo 
“marketing” e pela venda da(s) unidade(s) autônoma(s); ou (ii) é responsável ou dá 
qualquer declaração ou garantia relativamente à incorporação, à venda ou à 
operação da(s) unidade(s) autônoma(s) e áreas comuns relacionadas; 
 
(c) O COMPRADOR sabe que o uso de marca sob contrato de franquia hoteleira 
será autorizado tão somente enquanto durar o referido contrato de franquia firmado 
pela OPERADORA-INTERVENIENTE. Extinguindo-se por qualquer razão o referido 
contrato de franquia, a respectiva marca não mais estará associada ao 
CONDOHOTEL ou a qualquer unidade situada dentro do mesmo. Reconhece ter 
compreendido os termos e condições para o uso de marca e entende não estar 
adquirindo quaisquer direitos sobre os nomes e marca ao adquirir sua(s) unidade(s) 
autônoma(s) ou de qualquer outra forma;  

 
(d) O COMPRADOR declara que não está adquirindo sua unidade autônoma com a 
expectativa de que qualquer marca continue a ser associada ao CONDOHOTEL. O 
direito e a licença de uso de marca não fazem parte do CONDOHOTEL e não foi de 
outra forma incluída na aquisição de qualquer unidade contida no empreendimento 
do CONDOHOTEL. Entende não ter, neste momento ou no futuro, quaisquer direitos 
de propriedade ou participação no nome ou marca associada a qualquer tempo ao 
CONDOHOTEL. 

 
(e) O COMPRADOR entende que quaisquer declarações contidas neste instrumento 
ou que de outra forma lhe dizem respeito (coletivamente, as “declarações”) foram 
dadas pela VENDEDORA e não foram submetidas à OPERADORA-
INTERVENIENTE e nem por ela aprovada. Entende que não cabe à OPERADORA-
INTERVENIENTE dar qualquer declaração ou garantia relativamente à precisão 
destas declarações e que a mesma de fato não as dá nem assume qualquer 
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obrigação de atualizar ou complementar estimativas subsequentes à data inicial de 
entrega das unidades, bem como que não atuou como representante, parceiro ou 
corretor com a VENDEDORA na alienação desta(s) unidade(s) autônoma(s).  

 
(f) esta ciente de que os esforços de venda das unidades autônomas pela 
VENDEDORA em conjunto com a participação na SCP foram dispensados de 
registro pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); 
 
(g) se enquadra nos requisitos do público alvo investidor do empreendimento e 
realizou os investimento no empreendimento, conforme previsto na regulamentação 
da CVM, e se compromete a apresentar os documentos que se fizerem necessários 
para comprovação de seu enquadramento. 

 
(L) CLÁUSULA DE MANDATO CONFERIDA PELO COMPRADOR À OPERADORA-
INTERVENIENTE: Tendo em conta  o CONTRATO DE LOCAÇÃO que garante à 
OPERADORA-INTERVENIENTE a posse da(s) unidade(s) autônoma(s) objeto do presente 
instrumento particular de promessa de compra e venda, bem como a exclusiva destinação 
da(s) unidade(s) autônoma(s) à exploração hoteleira, o COMPRADOR, por meio desta 
cláusula, confere à OPERADORA-INTERVENIENTE poderes para vistoriar e receber da 
VENDEDORA, em seu nome, as chaves da(s) unidade(s) autônoma(s) objeto do presente 
instrumento particular de promessa de compra e venda. 
   
 
 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS” 
“CEDROS CONDOHOTEL LEME” 

 
 
 

9 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE  

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS 
 

CEDROS CONDOHOTEL LEME 
 

“CONDIÇÕES GERAIS” 
 
DO OBJETO: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste CONTRATO é o IMÓVEL apontado no item “C” do 
QUADRO RESUMO, consistente, em síntese, na(s) unidade(s) autônoma(s) ali descrita(s) 
do CONDOMÍNIO CEDROS CONDOHOTEL LEME. 
 
Parágrafo Primeiro: A VENDEDORA é a única proprietária do IMÓVEL objeto deste 
CONTRATO, o quel encontra-se descrito e caracterizado na matrícula nº 49.613, do 
Registro de Imóveis da Comarca de Leme, Estado de São Paulo, objeto da incorporação do 
CONDOMÍNIO CEDROS CONDOHOTEL LEME. 
 
Parágrafo Segundo: O CONDOMÍNIO CEDROS CONDOHOTEL LEME será construído às 
expensas da VENDEDORA, pelo sistema de preço certo e reajustável, em conformidade 
com o preconizado pela Lei 4.591 de 16/12/64 e demais disposições legais aplicáveis, e é 
destinado para fins comerciais, exclusivamente hoteleiros, conforme “item c.3” do Quadro 
Resumo. 
 
Parágrafo Terceiro: As partes comuns que constituem coisas de uso e propriedade 
comuns do Empreendimento, além daquelas relacionadas no artigo 3º da Lei 4.591 de 
16/12/64 e no artigo 1.331, §2º, do Código Civil, são as constantes no Memorial de 
Incorporação e Convenção de Condomínio. 
 
Parágrafo Quarto: As unidades autônomas são aquelas discriminadas no Memorial de 
Incorporação, o qual foi disponibilizado neste ato ao COMPRADOR, estando ali identificadas 
suas frações ideais de terreno, áreas privativas, comuns e totais, bem como suas 
confrontações, devendo a(s) unidade(s) objeto deste CONTRATO ser(em) edificada(s) e 
entregue(s) de acordo com o referido Memorial, o qual contém todas as informações de 
materiais e acabamento, bem como, equipamentos e mobiliário das áreas comuns 
respectivas, prevalecendo tal documento sobre quaisquer outros. 
 
Parágrafo Quinto: O COMPRADOR declara, expressamente, ter-lhe sido disponibilizada a 
planta básica da(s) unidade(s) autonôma(s) que ora está adquirindo, a qual corresponde 
àquela constante do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal. 
 
Págrafo Sexto: O COMPRADOR declara expressamente ter ciência de que os materiais, 
equipamentos, mobiliários e acabamentos previstos no Memorial de Incorporação 
prevalecem sobre os folhetos e quaisquer anúncios de propaganda e de venda, os quais 
têm caráter meramente ilustrativo e da mesma forma o COMPRADOR tem ciência de que 
os materiais de marketing e divulgação do EMPREENDIMENTO não fazem parte da(s) 
unidade(s) autonôma(s), sendo mera exemplificação de decoração. 
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Parágrafo Sétimo: Havendo dificuldade para aquisição dos materiais, e de suas respectivas 
alternativas, previstos no Memorial de Incorporação, a VENDEDORA terá o direito de 
substituí-los por materiais de mesma qualidade e valor, sem qualquer prejuízo ao 
COMPRADOR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Isto posto, pelo presente CONTRATO e na melhor forma de direito, 
o COMPRADOR se compromete e obriga-se a adquirir os direitos e obrigações sobre a 
fração ideal do terreno e sobre as acessões a ela vinculadas que corresponderão, 
conjuntamente, à(s) unidade(s) autônoma(s) indicada no item “C” do QUADRO RESUMO. 
 
DO PREÇO: 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O PREÇO ajustado é aquele constante no item “E” do QUADRO 
RESUMO que será pago nas condições ali especificadas, respeitadas as disposições 
constantes deste CONTRATO. 
 
DA FORMA DO PAGAMENTO: 
 
CLÁUSULA QUARTA: O preço será pago nas condições apontadas no item “F” do 
QUADRO RESUMO. 
 
Parágrafo Primeiro: Todos os pagamentos serão efetuados através de boleto bancário, a 
ser emitido pela VENDEDORA ou por outra empresa que venha a ser contratada pela 
VENDEDORA para a prestação desses serviços. Fica estabelecido que o não recebimento 
do boleto bancário não eximirá o COMPRADOR de efetuar quaisquer dos pagamentos 
previstos no presente Instrumento, sendo certo que, se não os receber até 5 (cinco) dias 
antes da data do vencimento da parcela correspondente, o COMPRADOR deverá obter da 
VENDEDORA a 2ª via do boleto bancário.  
 
Parágrafo Segundo: Salvo autorização escrita da VENDEDORA, não serão permitidos 
pagamentos ordinários pelo COMPRADOR através de depósito bancário, ordem de 
pagamento, ordem de crédito, documento de ordem de crédito (DOC), transferência 
eletrônica disponível (TED) e afins, diretamente em conta corrente de titularidade da 
VENDEDORA, sob pena de ser considerado o pagamento como não efetuado. 
 
Parágrafo Terceiro: Quaisquer pagamentos efetuados em desacordo com os 
procedimentos elencados nos parágrafos primeiro e segundo acima, não serão 
considerados efetuados, permanecendo os valores em aberto e integralmente devidos à 
VENDEDORA. 
 
Parágrafo Quarto: O vencimento de cada parcela do saldo do preço opera-se de pleno 
direito na data pactuada, prescindindo, assim, de qualquer outra forma de interpelação, 
ficando ainda certo e ajustado entre as partes que esses vencimentos não se suspenderão 
ou sofrerão qualquer alteração por ato governamental, sob pena de desequilíbrio contratual 
e afronta ao princípio da livre pactuação. 
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Parágrafo Quinto: A data de vencimento das prestações do preço ajustado não guarda 
correspondência e nem possui qualquer vínculo com o andamento ou a conclusão da obra. 
 
Parágrafo Sexto: Fica o COMPRADOR obrigado a comunicar à VENDEDORA, mediante 
carta protocolizada no endereço desta, qualquer mudança do seu endereço residencial ou 
comercial, sob pena de, não o fazendo, serem consideradas válidas quaisquer cobranças, 
comunicações, cartas, avisos, correspondências, interpelações e notificações enviadas para 
o endereço constante neste instrumento. A VENDEDORA está obrigada a implementar a 
alteração de endereço comunicada pelo COMPRADOR em seus registros no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados do protocolo da respectiva carta pelo COMPRADOR.  
 
CLÁUSULA QUINTA: Eventual necessidade do COMPRADOR na obtenção do 
financiamento imobiliário para o pagamento do preço, total ou parcialmente, sob qualquer 
modalidade, é de sua responsabilidade exclusiva que, caso assim opte por agir, assumirá 
isoladamente os riscos daí advindos. Não tendo a VENDEDORA ingerência alguma naquele 
negócio a ser entabulado diretamente com terceiro, ela não poderá, sob qualquer 
fundamento, ser responsabilizada pelo sucesso ou insucesso da operação, não se 
constituindo em causa ou fundamento para justificar o inadimplemento do COMPRADOR no 
pagamento do preço, total ou parcialmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA: A VENDEDORA poderá contratar terceiros para proceder, em seu 
nome, à cobrança do PREÇO, inclusive estabelecimentos bancários. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Em face do avençado quanto a preço, prestações, reajustes, 
correções, resíduos, etc., o pagamento de qualquer prestação, corrigida de maneira diversa 
da estabelecida neste contrato, inclusive perante terceiros autorizados a recebê-las, não 
implicará na quitação do respectivo débito. Qualquer diferença verificada entre os 
pagamentos efetuados pelo COMPRADOR e a sistemática de cálculos dos valores 
estabelecidos neste CONTRATO, deverá ser imediatamente paga pelo COMPRADOR no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados do aviso que a VENDEDORA 
lhe(s) dirigir neste sentido. 
 
Parágrafo Único: A tolerância da VENDEDORA, ou de seus prepostos, no recebimento de 
qualquer prestação ou encargo, de maneira diversa da estabelecida neste contrato não 
poderá ser invocada como precedente ou novação, e sim decorrente de mera liberalidade. A 
não aplicação imediata das sanções decorrentes do pagamento irregular, não significará na 
renúncia da VENDEDORA deste direito, podendo vir a exercê-lo a qualquer tempo. 
 
DO REAJUSTE DO PREÇO: 
 
CLÁUSULA OITAVA: Para possibilitar o pagamento do preço à vista em prestações, as 
partes acordam em eleger, para reajuste e correção do preço, de suas prestações e do 
saldo devedor, os índices abaixo, que serão aplicados a partir do dia primeiro do mês de 
assinatura deste contrato: 
 
a) o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) da Fundação Getúlio Vargas, que será 

aplicado anualmente e cumulativamente, até o mês da expedição do Habite-se e entrega 
das chaves. A fórmula para a aplicação deste índice terá como valor base a média dos 
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últimos 12 (doze) meses considerando o índice do mês anterior à data da assinatura 
deste contrato, e, da mesma forma, o índice do mês anterior à data do efetivo 
cumprimento da obrigação; 

 
b) o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), também da Fundação Getúlio Vargas, que 

passará a ser aplicado, mensal e cumulativamente, em prosseguimento ao reajuste 
anterior, a partir do mês imediatamente seguinte ao da expedição do Habite-se e entrega 
das chaves, além dos juros de 1% ao mês. A fórmula para a aplicação deste índice terá 
como valor base o índice do mês da expedição do Habite-se, e, da mesma forma, o 
índice do mês anterior à data do efetivo cumprimento da obrigação.  

 
Parágrafo Primeiro: Não se dispondo do valor do índice na data da cobrança da obrigação, 
o pagamento será efetuado provisoriamente. Neste caso, o valor do índice na data de 
pagamento, será estimado a partir do último dia disponível, acrescido de projeção da 
variação do índice futuro, efetuado pela VENDEDORA. Resultando diferença de valores 
entre a forma de reajuste/correção acima e a forma de cobrança provisória, a favor do 
COMPRADOR ou da VENDEDORA, o valor da diferença será creditado/debitado ao 
COMPRADOR, no mês seguinte, reajustado/corrigido pelo índice pactuado neste 
CONTRATO, sendo utilizado o último índice divulgado na data do envio do aviso de 
cobrança/crédito, de forma a não haver prejuízo para qualquer das partes.  
 
Parágrafo Segundo: Na hipótese da inaplicabilidade dos índices aqui pactuados, passarão 
a ser utilizados, a partir daquela data, pela ordem e sem solução de continuidade: 
 
a)  até o mês da expedição do Habite-se: 

a.1) INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado) da Fundação Getúlio 
Vargas;   
a.2) Custo Unitário Básico da Construção, publicado pelo Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo; 
 
b)  após o mês da expedição do Habite-se: 

b.1) IGP (Índice Geral de Preço) da Fundação Getúlio Vargas; 
b.2) IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fundação Getúlio Vargas; 
b.3) IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da FIPE. 

 
Parágrafo Terceiro: Reconhecem as partes que se a VENDEDORA vir a estar 
impossibilitada de aplicar os reajustes/correções mensais devidos, em consequência de 
medidas legais ou judiciais, as partes desde já pactuam que as prestações e o saldo 
devedor continuarão sendo reajustados/corrigidos como antes previsto, e as prestações de 
reajuste/correção que porventura deixarem de ser aplicadas às prestações serão 
reajustadas/corrigidas e incorporadas, de uma única vez, na primeira prestação que se 
vencer após a revogação da medida que impossibilitou a aplicação dos reajustes/correções 
previstos. 
 
Parágrafo Quarto: As partes expressamente reconhecem que: 
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a) a manutenção dos reajustes/correções aqui pactuados ao longo de toda a vigência deste 
CONTRATO e dos que o sucederem, É CONDIÇÃO ESSENCIAL DO NEGÓCIO, 
necessária ao seu equilíbrio econômico; 

 
b) o presente CONTRATO representa um ATO JURÍDICO PERFEITO, e de vontade entre as 

partes, NÃO PODENDO VIR A SER PREJUDICADO POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR, 
tal como dispõe a Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI. 

 
Parágrafo Quinto: Não serão computados os casos de inflação mensal negativa (deflação) 
do índice deste CONTRATO. 
 
DO FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO: 
 
CLÁUSULA NONA: O COMPRADOR declara-se ciente e manifesta expressa concordância 
que: 
 
a) A VENDEDORA, a seu critério, poderá, em uma ou mais oportunidade, contrair 
qualquer modalidade de financiamento bancário, a ser por ela exclusivamente satisfeito 
junto à respectiva instituição financeira, com a finalidade específica de amealhar recursos 
para a construção do EMPREENDIMENTO que originará a(s) unidade(s) autônoma(s) objeto 
deste CONTRATO. Nesta hipótese, caso necessário, o EMPREENDIMENTO, considerado 
no seu todo, poderá, integral ou parcialmente, tornar-se objeto de garantia hipotecária e/ou 
fiduciária, atualmente inexistentes, abrangendo tanto o terreno como todas as unidades do 
empreendimento, ou, conforme a situação, o próprio crédito decorrente do preço a ser 
satisfeito. 
 
b) Eventual garantia hipotecária ou fiduciária será objeto de contrato próprio e levado a 
registro à margem da matrícula do EMPREENDIMENTO. 
 
Parágrafo Primeiro: O COMPRADOR declara sua expressa ciência e sua expressa 
irrevogável e irretratável anuência à possibilidade de futura garantia que a VENDEDORA 
poderá constituir em favor do agente financiador ou instituição financiadora, a qual, 
inclusive, poderá compreender a(s) unidade(s) autônoma(s), ora compromissada(s) à venda 
a ele COMPRADOR. 
 
Parágrafo Segundo: E para ratificação da anuência manifestada neste ato, o 
COMPRADOR confere à VENDEDORA, como condição deste CONTRATO, poderes para 
representá-lo perante o supra referido agente financiador ou instituição financiadora da 
construção, podendo praticar todos os atos para tanto necessários, concordar com os 
termos dos citados contratos e escrituras, assinar contratos ou escrituras de re-ratificação 
porventura necessárias, prestar declarações exigidas pelo Registro Imobiliário, e, enfim, 
representá-lo perante os cartórios de Registro de Imóveis, repartições Públicas Federais, 
Estaduais e Municipais, ficando a VENDEDORA investida dos respectivos poderes, que 
poderão ser substabelecidos, com ou sem reservas iguais para si, respondendo, sempre, a 
VENDEDORA pelos atos dos procuradores substabelecidos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Ajustam, ainda, os contratantes, que à VENDEDORA será sempre 
assegurado o direito de, em qualquer época, ceder ou caucionar a terceiros os seus créditos 
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decorrentes deste CONTRATO, inclusive por meio de Securitização ou do Sistema de 
Financiamento Imobiliário - S.F.I., com emissão de C.R.I Certificados de Recebíveis 
Imobiliários. 
 
CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: A VENDEDORA, com a ciência do COMPRADOR, para 
garantia de operação financeira que vier a celebrar com o Agente Financeiro, poderá 
também outorgar penhor dos recebíveis, ou seja dos créditos relacionados às parcelas não 
pagas do PREÇO, descritas no QUADRO RESUMO deste CONTRATO, os quais, se ocorrer 
a hipótese, serão cobrados pelo sistema escritural, montando o penhor sobre as 
importâncias mencionadas no referido QUADRO RESUMO. 
 
DOS EFEITOS DA MORA: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: A impontualidade no pagamento de qualquer das 
prestações referidas no QUADRO RESUMO, importará na cobrança do seu valor 
reajustado/corrigido até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades:  
 
a) atualização “pro rata dies”, no período decorrido entre a data de vencimento e a data 
do efetivo pagamento com base no sistema de reajuste e correção estabelecido neste 
instrumento; 
 
b) juros de 1% (hum por cento) ao mês, calculados sobre o valor da prestação em 
atraso, já acrescido das atualizações previstas na alínea "a" supra; 
 
c) multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso já 
acrescido das atualizações previstas nas alíneas "a" e "b" desta Cláusula; 
 
d) reembolso de todas as despesas incorridas com a respectiva cobrança, além de 
honorários de advogado, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 
na hipótese de cobrança extrajudicial e 20% (vinte por cento) na hipótese de aforamento de 
qualquer demanda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: Fica instituída cláusula resolutiva expressa para 
resolução deste CONTRATO, independentemente de intervenção judicial, na hipótese de 
infração contratual oriunda da inadimplência do COMPRADOR no pagamento do preço, 
desde que devidamente caracterizada sua mora, na forma do art. art. 1º do Decreto-Lei nº 
745/1969, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.097/2015. Observado, para 
tanto, o procedimento do parágrafo primeiro.  
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese de impontualidade no pagamento de qualquer das 
prestações, a VENDEDORA deverá constituir o COMPRADOR em mora através de 
NOTIFICAÇÃO via Cartório de Títulos e Documentos ou por via Judicial, para purgá-la em 
até 15 (quinze) dias do seu recebimento. Efetivada a NOTIFICAÇÃO por qualquer das 
formas, o COMPRADOR, pretendendo purgar a mora, deve fazê-lo com o reajuste da 
correção, dos juros e da multa referidos no caput desta Cláusula, devendo arcar inclusive 
com as despesas extrajudiciais e/ou judiciais incorridas, acrescidas dos honorários 
advocatícios previstos na cláusula décima-segunda. O simples pagamento apenas do 
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principal, sem os encargos incidentes, implicará na mora do devedor para os fins legais e 
contratuais. 
 
Parágrafo Segundo: Não purgada a mora no prazo de 15 (quinze) dias da NOTIFICAÇÃO, 
ficará o presente CONTRATO resolvido de pleno direito, na forma do art. 474 do Código 
Civil e do parágrafo único do já referido art. 1º do Decreto-Lei nº 745/1969, assumindo a 
VENDEDORA, por consequência, o pleno domínio da(s) unidade(s) autônoma(s) com todas 
as suas acessões e benfeitorias, sem que possa o COMPRADOR invocar o direito de 
retenção a qualquer título ou pretexto, bem como pleitear qualquer indenização relativa a 
benfeitorias e acessões, seja qual for o valor atribuído ou atribuível às mesmas.  
 
Parágrafo Terceiro: Resolvido o CONTRATO na forma do parágrafo segundo supra, 
passam à titularidade da VENDEDORA o CONTRATO DE LOCAÇÃO e os rendimentos 
da(s) respectiva(s) unidades(s), sendo-lhe permitido utilizar-se deste CONTRATO e da 
respectiva NOTIFICAÇÃO para requerer à OPERADORA-INTERVENIENTE e à SCP o 
pagamento do aluguel, dos dividendos e dos demais créditos inerentes à(s) unidades(s) 
objeto deste CONTRATO, o qual não poderá lhe ser recusado.  
 
Parágrafo Quarto: Em caso de rescisão contratual por infração contratual advinda do não 
pagamento do preço, extrajudicial ou judicial, pelos motivos previstos nesta cláusula, fica 
estabelecido, por transação, a fim de prevenir litígios, que o COMPRADOR receberá em 
devolução, 70% (setenta por cento) do PREÇO pactuado no QUADRO RESUMO, até então 
pago à VENDEDORA, corrigido monetariamente na forma, prazo e condições deste 
CONTRATO, deduzidos e compensados os juros compensatórios, moratórios e honorários 
advocatícios.  
 
Parágrafo Quinto: Em caso de rescisão contratual, poderá a VENDEDORA alienar a 
terceiros, a(s) unidade(s) objeto deste CONTRATO, sem que o COMPRADOR possa alegar 
posse ou retenção de qualquer natureza. 
 
Parágrafo Sexto: Poderá a VENDEDORA, a seu único e exclusivo critério, optar por 
promover a cobrança ou a execução judicial de toda a dívida, vencida e vincenda, acrescida 
da multa, dos juros e da correção monetária ajustados neste CONTRATO. O COMPRADOR 
pagará o débito corrigido monetariamente, na forma ora prevista, acrescido dos aludidos 
encargos, das custas extrajudiciais e judiciais, além dos honorários advocatícios, dívida essa 
que o COMPRADOR reconhece como líquida e certa, constituindo o presente CONTRATO 
título executivo extrajudicial nos termos do art. 585 do Código de Processo Civil. 
 
Parágrafo Sétimo: O COMPRADOR, caso a VENDEDORA opte pela execução judicial da 
dívida, indica, desde já, à penhora, o direito e ação referentes à(s) unidade(s) autônomas(s) 
objeto deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: Fica convencionado, ainda, que a VENDEDORA poderá 
considerar vencida por antecipação a totalidade do preço em aberto, reajustado na forma 
contratual e acrescido das penalidades previstas, exigindo o seu imediato pagamento, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação: 
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a) se o COMPRADOR ceder, transferir ou alienar, a qualquer título, o bem objeto do 
presente instrumento, sem o prévio e expresso consentimento escrito da VENDEDORA; 
 
b) se o COMPRADOR, também sem o consentimento prévio escrito e expresso da 
VENDEDORA, constituir sobre o imóvel quaisquer ônus reais ou pessoais; 
 
c) se contra o COMPRADOR forem movidas ações ou execuções ou decretadas 
quaisquer medidas judiciais que de algum modo afetem o IMÓVEL aqui objetivado; 
 
d) se o COMPRADOR infringir qualquer cláusula contratual deste CONTRATO, que não 
aquelas relativas ao pagamento do PREÇO convencionado. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Ratificando o disposto no QUADRO RESUMO, adere o 
COMPRADOR por meio de termo próprio, firmado concomitantemente à assinatura deste 
CONTRATO, ao CONTRATO DE LOCAÇÃO e à SCP e destina, obrigatoriamente, a(s) 
sua(s) unidade(s) para a finalidade da exploração hoteleira, conjuntamente com todas as 
demais áreas comuns que integram o CONDOHOTEL. 
 
Parágrafo Único: Uma vez instalada e iniciada a exploração do complexo hoteleiro, ficarão 
garantidos ao COMPRADOR o pagamento do aluguel previsto no CONTRATO DE 
LOCAÇÃO e a participação nos resultados que a SCP auferir  na exploração do 
CONDOHOTEL, distribuídos para os proprietários das unidades autônomas em 
conformidade com o Contrato de Sociedade em Conta de Participação, assim como deverá 
o COMPRADOR, por outro lado, aportar o montante necessário, rateado por unidade, para 
cobrir as despesas, caso sejam superiores à receita de determinado mês de operação do 
CONDOHOTEL.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: O COMPRADOR autoriza, desde já, a VENDEDORA de 
forma irretratável e irrevogável a fazer todas as alterações e adaptações eventualmente 
necessárias na futura convenção de condomínio do CEDROS CONDOHOTEL LEME para 
viabilizar o fiel cumprimento das disposições contidas no contrato firmado entre a 
VENDEDORA e a OPERADORA-INTERVENIENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: O COMPRADOR obriga-se a proceder a transferência da 
inscrição imobiliária da(s) unidade(s) objeto deste CONTRATO na prefeitura municipal para 
seu nome, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias posteriores à data da outorga da 
escritura, sob pena de multa penal diária de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
devido de IPTU referente ao exercício em que a transferência deveria ser efetuada. 
 
Parágrafo Único: Sem prejuízo da penalidade estipulada acima, o COMPRADOR neste ato 
constitui a VENDEDORA sua procuradora com poderes para que esta tome as providências 
necessárias para efetuar a inscrição municipal em nome do COMPRADOR da(s) unidade(s) 
objeto deste CONTRATO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: O COMPRADOR somente poderá ceder e transferir os 
direitos e obrigações oriundos do presente CONTRATO, ou aliená-los a qualquer título, 
desde que tenha prévia e expressa anuência escrita da VENDEDORA e que: 
 
a) o COMPRADOR esteja em dia, na ocasião, com os pagamentos e demais obrigações 

ora por ele assumidas; 
 
b) o adquirente ou cessionário do COMPRADOR seja financeiramente idôneo, a critério da 

VENDEDORA; 
 
c) seja pago o ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis) correspondente; 

 
d) o cessionário expressamente ratifique todos os termos do presente ajuste, inclusive 

aqueles relativos à exploração do CONDOHOTEL, e se sub-rogue nas posições 
jurídicas até então detidas pelo VENDEDOR nos contratos acessórios, ou seja, na 
qualidade de locador no CONTRATO DE LOCAÇÃO e na qualidade de sócio 
participante na SCP, mediante assinatura dos ajustes de adesão próprios; 
 

e) seja paga a taxa de transferência de 2% (dois por cento) sobre o valor deste 
CONTRATO atualizado à época da transferência. 

 
Parágrafo Único: Se a cessão ocorrer no ato da escritura de venda e compra o 
COMPRADOR deverá comparecer naquela escritura, na qualidade de ANUENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A conclusão das obras do EMPREENDIMENTO se dará pela 
emissão do correspondente Auto de Conclusão (Habite-se) e deverá ocorrer até a data 
prevista no item “D” do QUADRO RESUMO. 
 
Parágrafo Primeiro: Será admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias no prazo 
estabelecido no caput desta Cláusula, além dos casos caracterizadores de caso fortuito, 
força maior ou outros que impeçam o andamento normal das obras, arrolando-se, dentre 
eles, de forma meramente enunciativa: 
 
a) greves parciais ou gerais da indústria da construção civil ou que afetem a mesma; 
b) suspensão ou falta de transporte; 
c) falta na praça de materiais e mão-de-obra; 
d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; 
e) eventuais embargos provocados por autoridades ou por proprietários dos terrenos 

lindeiros e que determinem a paralisação da obra ou sejam impeditivas de sua 
execução na forma programada; 

f) demora na execução dos serviços que serão próprios das empresas concessionárias de 
serviços públicos; 

g) demora dos poderes públicos na concessão do Habite-se definitivo por razões 
independentes dos serviços e responsabilidades da VENDEDORA; 

h) falta ou racionamento de água, energia elétrica ou combustível; 
i) guerras, revoluções, epidemias ou quaisquer outras calamidades públicas que impeçam 

ou reduzam o andamento ou ritmo da obra; 
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j) indisponibilidade de matérias-primas em decorrência de períodos de congelamento de 
preços e/ou disponibilidade das mesmas mediante pagamento de ágios nos preços. 

k) atos ou medidas do poder público, que venham a alterar o relacionamento contratual ou 
informal entre a VENDEDORA, a construtora, os contratantes, empreiteiros e 
empregados, prejudicando o desenvolvimento normal das obras. 

 
Parágrafo Segundo: A entrega das chaves da(s) unidade(s) aqui objetivada(s) será 
efetuada à OPERADORA-INTERVENIENTE”, tendo em conta o mandato que lhe foi 
conferido pelo COMPRADOR para tanto, como previsto no QUADRO RESUMO e 
expressamente ratificado neste CONTRATO, ocasião em que o COMPRADOR deverá 
efetuar o pagamento do SALDO FINAL, se previsto no item “F” do QUADRO RESUMO.  
 
Parágrafo Terceiro: A VENDEDORA não concederá a posse, nem permitirá, sob nenhuma 
hipótese, a instalação de quaisquer equipamentos ou armários, a colocação de quaisquer 
bens móveis, ou qualquer personalização da unidade pelo COMPRADOR, considerando a 
existência do CONTRATO DE LOCAÇÃO do IMÓVEL, firmado com a OPERADORA-
INTERVENIENTE e o objetivo de exploração hoteleira da(s) unidade(s) autônoma(s) do 
CONDOHOTEL, ratificados e aderidos pelo COMPRADOR neste CONTRATO. 
 
Parágrafo Quarto: O COMPRADOR ratifica os poderes conferidos neste CONTRATO à 
OPERADORA-INTERVENIENTE para vistoriar a(s) unidade(s) antes da entrega das 
chaves, comprometendo-se a OPERADORA-INTERVENIENTE a vistoriar a(s) unidade(s), 
assinar os termos correspondentes, e a atender e cumprir tudo quanto constar do Manual do 
Proprietário que receberá no ato da entrega das chaves. 
 
Parágrafo Quinto: Se o COMPRADOR, por qualquer meio ou forma, ocupar a sua(s) 
unidade(s) autônoma(s) do CONDOHOTEL, salvo como hóspede do CONDOHOTEL, ou 
intentar seu uso ou exploração de forma autônoma da SCP, cometerá infração ao disposto 
neste CONTRATO, sendo considerado, assim, esbulhador, e, nesta hipótese, fica 
assegurado à OPERADORA-INTERVENIENTE a adoção das medidas legais e judiciais 
cabíveis para reaver sua posse, e à VENDEDORA a rescisão do presente ajuste, na forma 
da cláusula décima-quarta deste CONTRATO. 
 
Parágrafo Sexto: Ocorrendo tal hipótese, o COMPRADOR será obrigado a pagar o valor da 
diária cobrada pela OPERADORA-INTERVENIENTE na ocasião, sem prejuízo das perdas e 
danos incidentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As obras serão executadas de conformidade com o projeto 
aprovado e com o Memorial, já referido, salvo as modificações que venham a ser 
introduzidas por determinação ou exigências dos Poderes Públicos, do Corpo de Bombeiros 
ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da aprovação 
do projeto e à deste CONTRATO, modificações essas que não darão direito ao 
COMPRADOR de pleitear qualquer compensação. Fica, ainda, estipulado que, as 
diferenças de área do terreno ou de área comum ou de área de utilização privativa de até 
5% (cinco por cento) das constantes do projeto aprovado não darão ao COMPRADOR 
quaisquer direitos a ressarcimento pelas diferenças que até aquele limite resultarem na 
execução das obras. 
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Parágrafo Primeiro: As plantas aprovadas, o Memorial das partes comuns e das unidades 
autônomas e a minuta da futura Convenção do Condomínio, que se encontram arquivadas 
no Cartório de Registro de Imóveis competente foram apresentadas e são de pleno 
conhecimento e aceitação do COMPRADOR, tal como constam dos documentos retro 
aludidos. 
 
Parágrafo Segundo: O COMPRADOR declara-se ciente e de acordo com o fato de que as 
medidas de área constantes da planta arquitetônica da(s) unidade(s) autônoma(s) objeto 
deste CONTRATO referem-se à área privativa, a ser medida nos exatos termos do item 5 da 
NBR 12.721/2006, segundo o qual a área da superfície é limitada pela linha que contorna as 
dependências privativas, cobertas ou descobertas da unidade autônoma, excluídas as áreas 
não edificadas e incluídos os pavimentos técnicos contíguos à unidade, não definidos como 
área de uso comum, que sejam destinados à jardinagem, ao apoio de condensadores de ar 
condicionado ou de quaisquer outros equipamentos, passando pelas projeções: (a) das 
faces externas das paredes externas da edificação e das paredes que separam as 
dependências privativas da unidade autônoma, das dependências de uso comum e (b) dos 
eixos das paredes que separam as dependências privativas da unidade autônoma 
considerada, das dependências privativas de unidades autônomas contíguas. 
 
Parágrafo Terceiro: O COMPRADOR rubrica juntamente com o presente, cópias do 
Memorial Descritivo e da planta da unidade tipo, as quais ficam fazendo parte integrante e 
complementar deste CONTRATO, ficando, desde já, estabelecido que a futura Convenção 
de Condomínio obedecerá aos termos da minuta supramencionada, ressalvadas as 
alterações e adaptações eventualmente necessárias para viabilizar o fiel cumprimento das 
disposições contidas nos contratos firmados com a OPERADOR-INTERVENIENTE, cujas 
cláusulas e condições o COMPRADOR aprova integralmente, a ela aderindo, obrigando-se 
a cumpri-los em todos os seus termos, por si, seus herdeiros e sucessores. 
 
Parágrafo Quarto: É proibido ao COMPRADOR: 
 
a) solicitar modificações, substituições ou acréscimo em sua unidade; 
b) a interferência direta na obra, quer seja em entendimento com o mestre-de-obras ou 

encarregados, quer com os operários a serviço da VENDEDORA ou subempreiteiros 
que esta contratar; 

c) a entrada e/ou permanência na obra sem autorização prévia da VENDEDORA, e sem a 
supervisão e acompanhamento do profissional encarregado da obra, devendo toda e 
qualquer reclamação ou sugestão ser única e diretamente apresentada à VENDEDORA, 
por escrito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: Ficarão por conta do COMPRADOR: 
 
a) as despesas decorrentes deste instrumento e/ou dos que dele sejam consequentes, e 

ainda outras decorrentes ou complementares, dentre os quais, o imposto sobre 
transmissão de bens imóveis inter-vivos (ITBI), ou quaisquer outras despesas e/ou 
tributos que venham a ser cobrados ou criados pelos Poderes Públicos competentes, 
emolumentos de Tabelião de Notas e de Cartório de Registro de Imóveis, inclusive o 
registro deste CONTRATO no Cartório de Registro de Imóveis competente, ainda que 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS” 
“CEDROS CONDOHOTEL LEME” 

 
 
 

20 

por iniciativa da VENDEDORA ou de empresa cessionária dos créditos decorrentes 
deste CONTRATO; 

b) o imposto territorial incidente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da 
expedição do Habite-se da unidade deste CONTRATO, o pagamento dos impostos e 
taxas que incidem ou venham a incidir sobre a unidade objeto deste CONTRATO ainda 
que lançados como territorial e/ou predial, e englobadamente, e em nome da 
VENDEDORA, sendo que, neste caso, serão rateados proporcionalmente à fração ideal 
de terreno correspondente à unidade autônoma adquirida; 

c) as despesas de condomínio, a partir da instalação do Condomínio; 
d) despesas de ligações individuais de luz, gás, telefone e outros serviços relativos à 

unidade autônoma ora compromissada; 
e) impostos, taxas ou contribuições que venham a incidir adicionalmente sobre a presente 

transação, mesmo que debitados em nome da VENDEDORA; 
f)    a critério da VENDEDORA, o pagamento, diretamente aos corretores e à empresa que 

intermediar este negócio, da remuneração relativa a comissão. 
g)   todos os custos com e a instituição e entrega do Condomínio no EMPREENDIMENTO; 
h) todos os custos suportados pela VENDEDORA no período compreendido entre o 

término das obras de construção civil do EMPREENDIMENTO e a efetiva concessão do 
habite-se da(s) unidade(s) autônoma(s). 

 
Parágrafo Único: As despesas, custas e tributos serão pagos nos respectivos vencimentos. 
Se o pagamento for feito pela VENDEDORA ou por terceiros, o COMPRADOR deverá 
efetuar o correspondente reembolso no prazo de 03 (três) dias contados do recebimento 
do aviso de cobrança juntamente com cópia do comprovante de pagamento. A falta de 
pagamento implicará na cobrança do valor devido acrescido das penalidades previstas neste 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: O COMPRADOR nomeia e constitui, em caráter 
irrevogável, conforme dispõe o artigo 684 do Código Civil, a VENDEDORA, como sua 
procuradora, com o fim especial de representá-lo(s) perante a Prefeitura Municipal, 
Empresas Concessionárias de Serviços Públicos, Entidades Públicas Federais, Estaduais, 
Municipais e suas Autarquias, em tudo que se fizer necessário para a regularização de 
eventuais alterações ou modificações no projeto de construção, bem como perante o 
Cartório de Registro de Imóveis competente, para efetivar, no momento próprio, a averbação 
da construção e os registros decorrentes da futura Especificação e Convenção de 
Condomínio, podendo, para tanto, a VENDEDORA assinar todos os documentos 
necessários. 
 
Parágrafo Único: O COMPRADOR, inclusive o(s) cônjuge(s) adquirente(s), neste ato, 
nomeia(m) e constitui(em)-se mutuamente procurador(es), um(uns) do(s) outro(s), com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, nos termos do art. 684 do Código Civil com o fim 
especial de um representar o(s) outro(s), para receber citações, inclusive inicial, notificações 
judiciais e extrajudiciais, aditar, re-ratificar, rescindir, confessar dívida, fazer acordo, emitir, 
endossar e avalizar notas promissórias pro solvendo ou pro soluto, tudo tendo como 
referência a presente transação, atos esses que darão sempre por bons, firmes e valiosos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: A escritura definitiva de venda e compra será 
outorgada pela VENDEDORA ao COMPRADOR após o cumprimento de todas as 
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obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas ao pagamento do PREÇO, e após a 
expedição do Habite-se da unidade objeto deste instrumento e subsequente registro da 
Especificação e Convenção de Condomínio, o que ocorrer por último. 
 
Parágrafo Único: O COMPRADOR declara ciente também de que a outorga da escritura 
livre de eventuais ônus hipotecário poderá depender de quitação, por parte da 
VENDEDORA, junto ao Credor Hipotecário, do valor da unidade objeto deste instrumento. 
Assim, obriga-se a VENDEDORA a promover a liberação total de quaisquer ônus ou 
hipotecas que incidam sobre a unidade ora compromissada, para a outorga da competente 
escritura, no prazo de até 120 dias após a concessão do respectivo Auto de Conclusão 
(Habite-se) ou 120 dias após a quitação de todas as obrigações contratuais, o que ocorrer 
por último. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: O presente CONTRATO celebrado entre as partes 
substitui integralmente e torna sem efeito, qualquer outro contrato e/ou instrumento 
particular anteriormente assinado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: As partes autorizam expressamente o Sr. Oficial do 
Cartório de Registro de Imóveis competente a promover os registros e averbações 
necessários, à vista do presente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: O presente CONTRATO e negócio são celebrados com as 
cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade para as partes contratantes, seus herdeiros 
e sucessores.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: É vedado ao COMPRADOR, no todo ou em parte, dar em 
garantir ou constituir qualquer ônus, ambos sem qualquer exceção, do(s) direito(s) que lhe 
assiste(m) em detrimento deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: Fica eleito o foro da situação do imóvel, para nele serem 
dirimidas quaisquer dúvidas ou questões surgidas em torno do presente, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: O COMPRADOR declara que lhe foi dada a oportunidade 
para previamente examinar este CONTRATO, pelo que declara estar bem esclarecido 
quanto às condições contratuais, não tendo ele qualquer alteração a solicitar, aceitando-o, 
na íntegra, as suas cláusulas. 
 
  E assim, por estarem às partes justas e contratadas assinam o presente 
Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo. 
 
 

Leme, ____ de _______________ de _________. 
 
 
VENDEDORA: _____________________________________________________________ 
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COMPRADOR(ES): _________________________________________________________ 
 
 
OPERADORA-INTERVENIENTE: ______________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1)_________________________________ 
Nome:  ____________________________ 
RG: _______________________________ 
 
 
2)___________________________________  
Nome:  _______________________________ 
RG: _________________________________ 
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São Paulo, 17 de outubro de 2016. 
 
Disclaimer  
 
O presente relatório foi elaborado segundo as condições acordadas entre a Cedros 02 
Empreendimento Imobiliário SPE LTDA e a Ágila Consultoria Hoteleira Ltda. 
 
Este relatório apresenta um estudo de viabilidade operacional e de mercado para hotel de 
categoria supereconômica de bandeira IBIS BUDGET da Rede Accor Hotels, na cidade de 
LEME/SP e está baseado em dados levantados junto a, incluindo, mas não se restringindo, 
redes hoteleiras, hotéis independentes, institutos de pesquisa, entidades de classe, órgãos e 
empresas privadas e públicas, entre outros, que estão sujeitos a variações.  
 
Em função das condições acima, da impossibilidade de auditoria nos dados obtidos e de 
eventuais mudanças de cenário e de tendências, imprevisíveis no período de execução deste 
estudo, não oferecemos garantia de que as estimativas, projeções, suposições, afirmações, 
previsões de desempenho futuro e tendências apontadas neste relatório efetivamente se 
confirmarão. Dessa maneira, poderão ocorrer eventuais diferenças entre os resultados 
operacionais futuros do empreendimento em análise e os resultados projetados neste relatório.  
 
O presente relatório não pode ser, em nenhuma condição ou tempo, referencial para justificar 
lucros ou perdas, assim como, nenhuma reivindicação poderá ser feita, por nenhuma das 
partes envolvidas no desenvolvimento, operação e comercialização do empreendimento 
hoteleiro, bem como, por parte do investidor (comprador) dos apartamentos ou cotas, contra a 
Ágila Consultoria Hoteleira Ltda ou qualquer de seus parceiros para reaver perdas ou danos 
que qualquer uma das partes eventualmente sofra.  
 
Não estão previstas no compromisso assumido, atualizações futuras deste relatório final e de 
suas conclusões após a data de entrega do mesmo.  
 
 
 
Atenciosamente,  

 
Celso Dias Vistra 
Sócio-diretor 
Ágila Consultoria Hoteleira 
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Dados Socioeconômicos 

 e Demográficos 
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1.1 Dados socioeconômicos e demográficos 
 
A cidade vem apresentando taxas de crescimento positivas em seus principais índices.  
 
Conforme últimos dados divulgados pelo IBGE, a população cresceu 8,3% desde o censo de 
2010. No período de 2000 a 2010, o IDH-M, que mede o nível de desenvolvimento humano 
utilizando indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança 
de vida ao nascer) e renda (PIB per capita), evoluiu 17,2%.  
 
 

Dados demográficos 

População estimada 2015 (hab.) 99.388 (+ 8,3% - 2010) 

População - Censo 2010 (hab.) 91.756 

Área da unidade territorial (km²) 402,871 

Densidade demográfica (hab./km²) (2010) 227,75 

IDH-M (2010) 0,744(+17,2 % - 2000) 

PIB a preços correntes (2013) (x R$ mil) R$ 2.307.966 

PIB per Capita a preços correntes (2013) R$ 23.670,23 

                                                                                                                                                                                            Fonte: IBGE 
 

 
                                                                                                                                                                                         Fonte: IBGE 
 
A cidade vem apresentando crescimento de sua população no período 1991 a 2015, sem 
nenhum período de diminuição. 
 
Recentemente o IBGE alterou a base de cálculo do PIB dos Municípios e criou uma série de 
dados revisada a partir de 2010, chamada “série revisada”, e que tem como referência o ano 
de 2010, seguindo, portanto, a nova referência das “Contas Nacionais”. 
 
Conforme os dados mais recentes publicados pelo IBGE, o PIB da cidade, no período 2010 a 
2013, vem em contínuo crescimento.  
 
No período 2010 a 2013 o PIB Total cresceu a uma taxa média de 11,9% a.a.. Nos dois últimos 
anos da série (2012-2013) a indústria reduziu 6,36%. 
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                                                                                                                                                                                                  Fonte: IBGE 
 
 

A economia brasileira vem passando por um período de desaceleração. O PIB Brasil foi de 
+2,7% em 2013, +0,1% em 2014, -3,8% em 2015. Há previsões de que o PIB caia entre 3% e 
4% em 2016 e cresça por volta de 1% em 2017.  
 
A tabela abaixo detalha o crescimento anual e total, nos períodos considerados, do PIB Total e 
de cada setor. Os dados apresentados são os mais recentes publicados pelo IBGE (PIB 
Municípios por setor da economia).  
 

Variações de crescimento do PIB por setor e total (%) 

Crescimento do PIB Total (2010 - 2013): 40,3% 

Crescimento do PIB Total (2010 - 2013) (a.a.): 11,9% 

Crescimento do PIB Serviços (2010 - 2013) (a.a.): 13,7% 

Crescimento do PIB Indústria (2010 - 2013) (a.a.): 7,2% 

Crescimento do PIB Agropecuária (2010 - 2013) (a.a.): 3,2% 

                                                                                                                                                                              Fonte: IBGE 
 

Na tabela e gráficos abaixo vemos a composição do PIB da cidade por setores da economia. 
 

Composição do PIB por setor – 2013 (R$ 1.000) 

Valor adicionado bruto da Agropecuária R$ 67.542 2,9% 

Valor adicionado bruto da Indústria R$ 563.610 24,5% 

Valor adicionado bruto dos Serviços R$ 1.057.633 45,8% 

Valor adicionado bruto da Administração (*) 321.568 13,9% 

Impostos R$ 297.613 12,9% 

PIB Total a Preços correntes R$ 2.307.966 100% 
              Fonte: IBGE - (*) Valor adicionado bruto da administração, saúde e educação públicas e seguridade social 
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                                                                                                                                                                        Fonte: IBGE 
 
O gráfico abaixo mostra um predomínio do setor de serviços, responsável por gerar 
aproximadamente 45% do PIB municipal. O setor de indústrias vem em segundo em 
importância e responde por aproximadamente 24% do PIB total. A agropecuária é o setor que 
menos contribui na composição final do PIB, mantendo valores no entorno de 2.9%. 
Tradicionalmente são os setores de serviços e indústrias os que geram a maior parte da 
demanda hoteleira. 
 

 
                                                                                                                                                                                                 Fonte: IBGE 

 

Todos os gráficos e tabelas acima refletem os dados mais recentes publicados pelo IBGE. 
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Capítulo 2 
Demanda 
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2.1 – Introdução 
 
Nos itens abaixo, passamos a caracterizar a demanda e analisar como cada um dos 
segmentos analisados poderá contribuir para a geração de hóspedes para o hotel em estudo. 
 
 

2.2 – Caracterização da demanda  
 
Tradicionalmente a demanda é caracterizada conforme os segmentos abaixo: 
 
 

Lazer 
 

• O segmento de lazer é composto por hóspedes individuais ou em grupo, cuja 
motivação de viagem é o lazer. 
 

 

Negócios 
 

• É formado por hóspedes cujas razões de viagem são os negócios. São pessoas que se 
deslocam à cidade para fazer negócios com as empresas instaladas em seu território e 
entorno ou são funcionários dessas empresas que vão à cidade por razões 
corporativas. Pertencem também a esse segmento os profissionais independentes 
como consultores, empreendedores, médicos, dentistas, advogados, corretores 
imobiliários, empresários de vários setores, entre outros.  
 

 

Reuniões / Incentivos / Convenções / Exposições 
 

• Este é um segmento formado por pessoas que participam de eventos empresariais, 
reuniões corporativas ou de grupos, treinamentos, eventos de incentivos, encontros 
empresariais setoriais, exposições e feiras, leilões, encontros religiosos, entre outros. 
Os participantes desse tipo de evento podem ser pessoas da própria cidade e entorno, 
e nesse caso os hotéis se beneficiam somente da locação de espaços de eventos e/ou 
nos serviços de A&B (Alimentos e Bebidas – restaurantes e bares), ou podem ser 
viajantes, e nesse caso os hotéis podem também vender seus pernoites. 
 

 

Outros Segmentos 
 

• Composto pelos demais tipos de hóspedes individuais que se deslocam à cidade por 
razões acadêmicas (professores e estudantes), esportivas, tripulações de companhias 
aéreas, de saúde (consultas, tratamentos e cirurgias), sociais (formaturas e 
casamentos), entre outras.  
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2.2.1 – Segmento de lazer 
 
O segmento de lazer não é o principal gerador de hóspedes para a cidade. No entanto, 
contribui para o aumento das taxas de ocupação dos hotéis principalmente nos finais de 
semana. A cidade não conta com atrativos naturais, históricos, arquitetônicos e culturais que 
gerem um expressivo volume de turistas de lazer.  
 
Ainda assim, a cidade realiza anualmente a Festa do Peão e ao longo do ano alguns shows 
sertanejos. Conta ainda com alguns eventos religiosos e datas comemorativas da cidade, com 
destaque para a Romaria dos Canoeiros no mês de outubro. 

Em complemento, a cidade possui dois parques. O Parque Municipal Eni Jorge Draib (Lago 
Municipal), mais utilizado por locais para práticas esportivas e de caminhada e local da 
decoração natalina da cidade, responsável por atrair muitos visitantes no mês de dezembro. O 
Parque Ecológico Municipal Mourão mantém uma área de 160.000 m² de Mata Atlântica, o 
Viveiro Municipal que, segundo dados da prefeitura, recebe a visita de aproximadamente 2.000 
pessoas por semana. 

A cidade ainda conta com o Museu Histórico Professor Celso Zoega e o Manancial das Águas 
que é um conjunto de nascentes e que recebe visitantes com agendamento prévio.  
 
As principais datas comemorativas são: 
 

• Carnaval (Fevereiro) 
 
• Festa do trabalhador (Maio) 

 
• Educaipira (Junho) 

 
• Festa Nordestina (Julho) 

 
• Festa do Motorista (Julho) 

 
• Festa de Carros Antigos (Agosto) 

 
• Aniversário de Leme (Agosto) 

 
• Festa do Peão (Setembro) 

 
• Semana Seu Geraldo (Outubro) 

 
• Romaria dos Canoeiros (Outubro)  

 
• Semana da consciência negra (Novembro) 

 
• Piquenique Cultural Henrique Andrielli (Dezembro) 

 
• Natal (Dezembro) 
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2.2.2 – Segmento de negócios  
 
O segmento de negócios é o que mais gera hóspedes para a cidade. É composto por 
executivos de vários níveis, representantes comerciais e empresários que se dirigem a cidade 
por motivos de trabalho. Sua característica principal é gerar hospedagens, predominantemente, 
nos dias de semana. 

A economia da cidade, neste momento, está baseada nos setores de serviços e indústria. Pela 
análise da composição do PIB há uma predominância para o setor de Serviços, gerando 45,8% 
do PIB, seguido pelo setor de Indústrias, com 24,5% e por Agropecuária com 2,9% do PIB do 
município, segundo dados mais recentes disponibilizados pelo IBGE.  

 

 
                                                                                                                                                                             Fonte: IBGE 
 
 
Os segmentos de serviços e indústrias são os responsáveis por criar a maior parte da 
demanda hoteleira observada na cidade. 

As empresas de serviços são de pequeno e médio porte. O destaque no setor fica por conta do 
Banco do Brasil.  

A maior parte das empresas da cidade se concentra resumidamente na produção de produtos 
alimentícios, mobiliário, máquinas, produtos a base de cerâmica como blocos para construção 
e telhas, brinquedos, materiais elétricos, tecelagem, química, metalurgia, produtos a base de 
fibrocimento como telhas e caixas d´água e materiais de construção em geral. 

A cidade de Leme, assim como outras cidades do interior próximas à capital, que possuem boa 
infraestrutura, boa disponibilidade de mão de obra, bons níveis de segurança e terrenos a 
preços mais acessíveis se beneficiam das condições cada vez mais difíceis existentes na 
capital, como trânsito, insegurança e especulação imobiliária. Esses fatores combinados 
aumentam competitividade e o poder de atração de empresas. 
 
Nesse sentido, Leme reúne as condições necessárias para continuar atraindo empresas e 
fomentar seu crescimento. 
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A posição estratégica da cidade em relação à Rodovia Anhanguera, um dos principais eixos de 
movimento de cargas do estado, também garante à cidade enorme vantagem competitiva na 
atração de novas empresas. 
 
 
Destacamos abaixo algumas características importantes na geração de demanda hoteleira: 

• O município está a 191 km de São Paulo, 194 km de Sorocaba e 94 km de Campinas. 

• A cidade apresenta boa infraestrutura de acesso rodoviário, sendo cortada pela 
Rodovia Anhanguera e se interligando a Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia 
Washington Luís, apresentando assim, ótimos diferenciais logísticos. O acesso aéreo 
se dá através do Aeroporto Municipal de Leme e pelo Aeroporto Internacional de 
Viracopos a 110 km (aproximadamente 1h e 17 minutos de percurso). 

• O aeródromo da cidade conta com uma pista remodelada de 1.100 metros de extensão 
e 30 metros de largura e está equipada para receber voos de pequenas aeronaves. 
Atualmente é utilizado em voos executivos de empresas da cidade. 

• A maior parte das empresas está localizada às margens da Rodovia Anhanguera e nos 
Distritos Industriais. Outras empresas, instaladas há mais tempo na cidade, se 
localizam em localizações mais centrais. 
 

• Os atuais distritos industriais já se encontram bastante desenvolvidos, com diversas 
empresas instaladas, mas ainda com áreas disponíveis para expansão e instalação de 
novas empresas.  

• Está em estudo a criação e o desenvolvimento de uma nova área particular, para uso 
empresarial e industrial, nas imediações da empresa Permatex. Sua localização está 
marcada nos mapas abaixo como “Futuro Distrito Industrial”. 

• O município tem participado de concorrências para receber novas indústrias em sua 
maior parte de porte médio, dos setores químico, fundição, varejo (Atacadão) e 
algumas estrangeiras do setor de autopeças (fornecedores da Toyota). 

• Algumas cidades vizinhas não dispõem de espaços em seus distritos industriais para a 
instalação de novas indústrias fazendo com que Leme se torne uma boa opção. 

• A oferta de mão-de-obra qualificada é garantida pelos cursos oferecidos em suas 
universidades e cursos técnicos (detalhamento no item 2.2.4).  

• A cidade possui boa infraestrutura hospitalar (detalhamento no item 2.2.4).  

• O município dispõe de infraestrutura adequada de energia elétrica (subestação em 
ampliação), boa oferta de água, captação de 100% do esgoto, tratamento de 100% do 
esgoto até final de 2016 e fornecimento de gás e fibra ótica nos distritos industriais. 

• A cidade não possui nenhum shopping center em operação ou com planos de 
construção.  

• A cidade oferece aqueles incentivos previstos e permitidos pela legislação federal, tais 
como: isenção de ISSQN em construções, alíquotas diferenciadas no mesmo ISSQN, 
isenção total e parcial do IPTU, reembolso de aluguel de unidades de produção, venda 
subsidiada e até doação de terrenos industriais, entre outros. Ainda oferece outros 
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incentivos fiscais através do PROINDE (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento - 
Lei Complementar 211/97), tais como: Isenção do IPTU em até 10 anos, compra 
incentivada de terrenos, isenção de taxa de licença de construção, devolução do 
ISSQN gasto na construção do prédio da empresa no montante de 50% e redução de 
alíquota de ISS de 5% para 2%. 

• Algumas das empresas instaladas na cidade são multinacionais. Destaque para a TS 
Tech, que produz bancos automotivos e tem a Honda como principal cliente, a 
Naandam Jain Irrigation, produtora de equipamentos de irrigação, a Kurashiki do setor 
de química para produtos automotivos, a Louis Dreyfus Commodities Bioenergia, usina 
de açúcar e álcool e Ashlan, química para tratamento de água. 

• Essas empresas recebem periodicamente a visita de hóspedes estrangeiros vindo 
predominantemente do Japão e dos EUA. Em geral, ficam hospedados em hotéis de 
Araras ou Campinas, ou no Habitat Prime Hotel em Leme. 

 
 
Abaixo, relação com as principais empresas da cidade: 
 

Principais empresas da cidade 

Algodoeira Mudinutti Ashland Companhia do Móvel 

Covabra Supermercados Daud Borrachas Decorlit 

Ilumi Infibra Cimento Amianto Kurashiki Química 

Leme Armazéns Gerais Louis Dreyfus - Biosev Madeiranit 

Mecânica Bonfanti Naadam Jain Irrigation Metal Mecânica Cruzeiro 

New Age Bebidas Permatex Play Park 

Pluzie Materiais Elétricos Proinpel Top Telhas 

TS Tech Macarrão Da Roz Daud Borrachas 

Caderbras Orbi Química Polysack 

Empiza Empilhadeiras Mega Irrigaplan 

Lago Alimentos Vale do Sol Churrasqueiras Dilumix 

Única Plast JEC Materiais Elétricos Josan Desenv. Urbano 

Movimento Transporte  Fundileme Ferrari Indústria Química 

RUDC Bombas Lago Alimentos Plasciti Alimentos 

Zavi Modelação e Fundição EFA Motors Distr. Peças Quick Logística 

Pet Center (futuro) Politejo Gelopão 

HMP Serviços de Logística PHR Transportes Hidro Ambiental 

ZBV Frampfer Artef. de Aço R&P Terraplenagem 

Costa Pré-moldados Simarelli Transp. Combust. Emex Estrut. Metálicas 
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Visão geral da cidade com principais empresas em azul claro, concentradas na região urbana de Leme e terreno em vermelho. Posição isolada em área rural 
da empresa Louis Dreyfus Commodities Bioenergia – Biosev – via Estr. José de Souza Queiroz Filho 

 
 
 
 
 
 
 

��
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Visão geral das principais empresas na região central e do distrito industrial em área demarcada em azul mais escuro. 

 

��
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Visão mais detalhada da parte central da cidade com destaque para a posição relativa do terreno (em vermelho). 

 

��
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Visão mais detalhada dos distritos industriais, visão geral de suas empresas e posição relativa do terreno (em vermelho). 

 
 

 

��
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Visão mais detalhada dos distritos industriais nas duas margens da Rodovia Anhanguera, posição relativa do futuro distrito industrial em azul mais claro. 

 
 

��
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Visão mais detalhada do Distrito Industrial II (o maior e com maior número de empresas) às margens da Rodovia Anhanguera. 

��
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2.2.3 – Segmento de Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições  
 
O município não dispõe de um calendário de convenções e eventos corporativos. 
 
Há pouca oferta de espaços para convenções na cidade, os principais são: 
 

• Anfiteatro da Faculdade Anhanguera com capacidade aproximada de 525 pessoas. 
 

• Anfiteatro Municipal com capacidade de 150 pessoas. 
 

• Associação Comercial de Leme. 
 

• Clube Empyreo, espaço dedicado à realização de festas e eventos. 
 
 
A oferta de espaços é complementada pelos hotéis que oferecem pequenas salas de reuniões 
(detalhes no Capítulo 3 - Oferta Hoteleira). 
  
Atualmente a demanda por maiores espaços está sendo suprida pelo clube República Lago 
(www.replago.com.br), que é um espaço de uso misto e que já atendeu empresas como Coca-
Cola/Femsa, ABB, Umicore, RRS, Rimad, Jose Cuervo, Aurora, TS Tech, NewAge, Arteris e 
Cia Muller de Bebidas. 
 
Assim sendo este segmento dá somente uma pequena contribuição a geração de demanda 
hoteleira. 
 
  

2.2.4 – Outros segmentos  
 
A análise da demanda da cidade se completa com os demais segmentos: saúde, social, 
religioso, tripulações, acadêmico e esportivo. 
  
Na área de saúde, o município conta com alguns hospitais e clínicas, sendo os principais: 
 

• Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme 

• Hospital Unimed 

• Policlínica Municipal 

• Casa da Mulher 

A cidade ainda conta com algumas clínicas particulares de especialidades. 
 
Os hospitais da cidade não atendem pacientes de outros municípios próximos não gerando 
assim demanda significativa para os hotéis da cidade. 
 
Na área de eventos sociais a demanda é gerada, entre outros, por casamentos e formaturas 
das turmas dos cursos oferecidos pelas faculdades abaixo mencionadas e pela EPCAR - 
Escola Preparatória de Cadetes do Ar, localizada em Pirassununga, após lotar os hotéis da 
cidade. 
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Esse segmento não gera demanda significativa de hospedagem para os hotéis da cidade. A 
pouca demanda gerada ocorre principalmente nos finais de semana, período tipicamente mais 
fraco e característico de mercados predominantemente corporativos, contribuindo assim para 
elevar a taxa média de ocupação. 
 
Os eventos e comemorações no segmento religioso atraem somente participantes locais não 
contribuindo significativamente para o aumento das ocupações hoteleiras.  
 
O segmento de tripulações inexiste na cidade uma vez que o aeroporto é utilizado somente por 
aeronaves executivas de pequeno porte.  
 
A cidade conta com poucas universidades e cursos técnicos, sendo os principais: 
 

• ETEC – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 
 

• Faculdade Anhanguera. 
 

• Sesi – Senai. 
 

• UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos – em desenvolvimento de parceria 
para futuras instalações 

 
No total, Leme conta com 54 estabelecimentos de ensino de todos os níveis e possui cursos 
direcionados à profissionalização. O SENAI se destaca com a oferta de vários cursos técnicos 
para mais de mil alunos. A Fundação Lemense (Colégio Mário Leme Walter) atende mais de 
700 alunos com cursos nas áreas de secretariado, administração e contabilidade. 
 
O município também conta com a Faculdade Anhanguera (Centro Universitário Anhanguera 
Educacional – Unifian) que oferece cursos nas áreas de administração, ciências biológicas, 
ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia, engenharia de produção, 
fisioterapia, medicina, veterinária, psicologia, pedagogia e análise e desenvolvimento de 
sistemas. 
 
Nas cidades próximas, num raio de pouco mais de 100 km podem ser encontradas 
universidades e faculdades tais como: Unicamp e PUC em Campinas, USP e UFSCar em São 
Carlos, UNESP em Rio Claro, UNIMEP e ESALQ/USP em Pirassununga. 
 
A presença de faculdades, universidades e cursos técnicos é um importante fator no 
desenvolvimento regional e contribui para a atração de empresas em função da oferta de mão 
de obra qualificada, que beneficiará inclusive a própria operação do hotel em estudo.  
 
Também atrai demanda para os hotéis através da visita de alunos, professores, palestrantes, 
pós-graduandos, alunos de especialização, convidados para formaturas. 
 
Em complemento, o curso de medicina e outros ligados à área de saúde têm a característica 
de atrair professores convidados, residentes e participantes de eventos e congressos médicos. 
 
O segmento esportivo contribui muito pouco para a geração de demanda hoteleira. Leme é 
sede fixa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e recebe algumas partidas do campeonato 
paulista de vôlei feminino. 
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Capítulo 3 
Oferta Hoteleira 
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3.1 – Oferta hoteleira atual 

 
3.1.1 - Introdução 
 
Neste capítulo serão analisados a oferta hoteleira atual, a oferta futura e o set competitivo do 
hotel em estudo. Ainda serão apresentados mapas com a posição relativa dos hotéis e, ao final 
do capítulo, fichas técnicas resumidas dos hotéis. 
 

 
3.1.2 – Oferta hoteleira atual 
 
Um produto típico de categoria supereconômica, de maneira resumida, possui apartamentos 
equipados com fechaduras de cartões eletrônicos/magnéticos, economizador de energia, cofre 
digital, bancada de trabalho com tomadas e conexão a banda larga cabeada ou via wifi, 
detectores de fumaça, sprinklers, aquecimento central de água, secadores de cabelo, tv lcd, 
condicionador de ar do tipo split, além de armário e iluminação adequada para estar e trabalho. 
 
No entanto, nem sempre os hotéis, especialmente aqueles com administração independente, 
ou seja, não pertencentes a redes hoteleiras, atendem a essas especificações. Ainda assim, 
para efeito deste estudo, consideramos também hotéis que, embora não atendam 
completamente ou excedam a essas especificações, formam a oferta hoteleira atual da cidade. 
 
A oferta hoteleira atual da cidade é composta por poucos hotéis, todos com administração 
independente (não pertencentes a redes hoteleiras) e não atendem completamente aos 
padrões de classificação de hotéis. 
 
Neste estudo, foram visitados e analisados 7 hotéis com um total de 274 apartamentos.  
 
Em resumo, nenhum dos hotéis visitados atende totalmente aos padrões da categoria 
supereconômica. Alguns hotéis apresentam apartamentos inclusive maiores do que é padrão 
para a categoria supereconômica. Os hotéis visitados, por não seguirem um padrão 
frequentemente adotado em hotéis administrados por redes hoteleiras, apresentam 
características normalmente encontradas em hotéis de categorias supereconômica e 
econômica. Por essa razão foram considerados neste estudo. Abaixo comentamos cada um 
dos hotéis visitados. 
 
De maneira geral os hotéis analisados são de pequeno porte. Os dois maiores são o Flat Hotel 
Visconde, com 78 apartamentos e o Habitat Prime Hotel com 65 apartamentos. 
 
Leme Plaza Hotel: hotel independente com 26 apartamentos. A Rodovia Anhanguera corta a 
cidade deixando em lados opostos, os Distritos Industriais e a região central, onde está 
localizada a maior oferta de serviços e comércio. O hotel está próximo à zona industrial, porém 
mais distante da região central da cidade, exigindo deslocamentos com automóvel. Possui 
duas alas de apartamentos. A ala mais nova conta com apartamentos um pouco mais amplos. 
A ala mais antiga passou por reforma e no geral o hotel oferece boas condições de 
hospedagem. 
 
Habitat Prime Hotel: assim como o Leme Plaza Hotel, também fica próximo ao distrito 
industrial. Foi inaugurado em agosto de 2014. É o mais novo e melhor hotel atualmente em 
operação na cidade e o que pratica as maiores tarifas. O hotel possui bom acesso a partir da 
Rodovia Anhanguera. A oferta de serviços no entorno é escassa. 
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Habitat Hotel: pertencente ao mesmo proprietário do hotel acima possui 45 apartamentos 
reformados para um padrão atual de equipamentos e decoração. Juntamente com os dois 
hotéis comentados acima, o hotel oferece boas condições de hospedagem e de atendimento. 
Os demais, comentados abaixo, apresentam um padrão mais simples tanto nas características 
físicas do hotel quanto no atendimento. Está localizado na região central da cidade com fácil 
acesso ao comércio e serviços. 
 

Flat Hotel Visconde: está localizado na região central da cidade, ao lado do Hipermercado 
Extra e com fácil acesso ao comércio local e região central da cidade. É o maior hotel da 
cidade com 78 apartamentos e sala de reunião para 30 pessoas. Alguns apartamentos contam 
com uma sala de estar além do quarto. Os apartamentos não dispõem de condicionadores de 
ar, somente ventiladores de teto. 
 

Hotel Andrade´s: o térreo é ocupado por comércio e o hotel ocupa o primeiro e o segundo 
andares. Possui somente 28 apartamentos. Está localizado na região central da cidade com 
ótimo acesso a comércio e serviços. O hotel iniciou reforma nas áreas comuns, recepção 
corredores e acessos. Segundo informado está programada uma atualização dos 
apartamentos. Os apartamentos não dispõem de condicionadores de ar, somente ventiladores 
de teto. 
 

Hotel Piaza: é o menor hotel da cidade com somente 12 apartamentos. Divide espaço com um 
café e restaurante de mesmo nome. Realizou atualização de fachada e pretende reformar os 
apartamentos. Está localizado na região central da cidade com fácil acesso ao comércio e 
serviços. Os apartamentos não dispõem de condicionadores de ar, somente ventiladores de 
teto. 
 

Pousada Piaza: conta com 20 apartamentos. Apresenta boa manutenção e gestão do hotel 
apesar das instalações e da decoração serem mais simples. Tem boa localização em rua 
tranquila, próximo da região central da cidade com maior oferta de serviços e conveniência. Os 
apartamentos não dispõem de condicionadores de ar, somente ventiladores de teto. 
 

A tabela abaixo apresenta um resumo das características dos hotéis visitados. 
 

Relação de hotéis da oferta atual 

Nome do hotel 
Rede 

Hoteleira 
Categoria Uhs (1) 

Capacidade 
Convenções (2) 

Tarifa 
(R$) 

Leme Plaza Hotel Independente 2/3 (*) 26 - 115,00 

Flat Hotel 
Visconde Independente 2/3 (*) 78 30 80,00 

Hotel Andrade´s Independente 2 (*) 28 - 60,00 

Habitat Hotel Independente 2/3 (*) 45 25 115,00 

Habitat Prime 
Hotel Independente 3 (*) 65 30 127,00 

Hotel Piaza Independente 2 (*) 12 - 80,00 

Pousada Piaza Independente 2 (*) 20 - 70,00 

Total de hotéis: 7     274 Uhs   
(1) Uhs = unidades habitacionais. (2) Capacidade em formato auditório. (3) Valor da diária com café da manhã. 
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Observação: Na tabela acima, a coluna de categoria do hotel, por simplicidade, é preenchida utilizando-se 

o conceito de “estrelas”. São classificados de acordo com os padrões conhecidos e aceitos pelo mercado. 

Dessa maneira, um hotel de categoria 2 (*) se refere a um hotel supereconômico, 3 (*) é um econômico, 4 

(*) é um superior ou midscale e um 5 (*) apresenta um padrão luxo. O conceito atribuído acima é baseado 

na média do produto, pois, por não seguirem uma padronização, alguns itens se aproximam de uma 

categoria enquanto outros são mais comuns a outras categorias. 

 
Todos os hotéis oferecem café da manhã, estacionamento e internet wifi incluídos na diária. 
 
Como é comum em hotéis independentes, não pertencentes a uma rede hoteleira, os 
apartamentos não seguem uma padronização. Ainda assim os hotéis acima foram 
considerados nesta análise em função de apresentarem características gerais que se 
aproximam do hotel em estudo, ainda que não haja uma correspondência total de 
características entre eles. 
 
Em função da crise pela qual passa a economia brasileira e, por consequência, também o 
mercado hoteleiro, alguns hotéis têm praticado descontos, algumas vezes significativos, em 
suas tarifas com o objetivo de procurar manter suas taxas de ocupação num patamar um 
pouco mais elevado.  
 
 

3.2 – Oferta hoteleira futura 
 
Neste item apresentamos as informações obtidas junto ao mercado e órgãos competentes com 
relação ao surgimento de novos empreendimentos na cidade. 
 
Após as consultas feitas, incluindo a visita à cidade, não foi identificado nenhum projeto em 
desenvolvimento. 
 
 

3.3 – Set competitivo  
 
Na tabela a seguir estão listados os hotéis que deverão compor o set competitivo do hotel em 
estudo.  
 
Na última coluna da tabela está apresentado o “Fator de Competitividade” da cada hotel do set 
competitivo. O conceito de “Fator de Competitividade” está ligado a quanto um determinado 
hotel é ou não um concorrente direto do hotel em estudo. 

Um hotel tende a ser um concorrente mais direto quanto mais ele se aproximar das 
características do hotel em estudo, segundo critérios gerais como: categoria, percepção geral 
do produto, localização, características do produto (equipamentos, decoração, nível de 
conforto), qualidade dos serviços, profissionalismo da rede hoteleira encarregada da 
administração, qualidade do marketing e da publicidade do hotel, canais de venda e 
divulgação, acordos corporativos com geradores de demanda, participação em feiras, entre 
outros.  
 
É importante destacar novamente que os hotéis que compõem o set competitivo abaixo são 
aqueles que mais se aproximam do hotel em estudo apesar de nem sempre atenderem 
perfeitamente as características da categoria, apresentando algumas vezes características 
superiores as de referência, outras vezes, inferiores. 
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Assim, devido a características diversas, como localização, tamanho de apartamento, 
restaurante, amenidades ou outras conveniências oferecidas aos hóspedes, os hotéis listados 
podem ser considerados concorrentes do hotel em estudo. 
 
 
 
 

Relação de hotéis do set competitivo 

Nome do 
hotel Categoria 

Tarifa 
(R$)  Uhs  

Capacidade  
convenções 

Estágio 
atual 

Fator de 
Competitividade 

Leme Plaza 
Hotel 2/3 (*) 115,00 26 - Em 

operação Médio-Alto 

Flat Hotel 
Visconde 2/3 (*) 80,00 78 30 Em 

operação Médio-Baixo 

Hotel 
Andrade´s 2 (*) 60,00 28 - Em 

operação 
Médio-Baixo 

Habitat Hotel 2/3 (*) 115,00 45 25 Em 
operação Alto 

Hotel Piaza 2 (*) 80,00 12 - Em 
operação Médio-Baixo 

Pousada 
Piaza 2 (*) 70,00 20 - Em 

operação Médio-Baixo 

Total de hotéis: 6  209 Uhs   

  Uhs = unidades habitacionais. ND = Informação não disponível 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                          Parque Ecológico Municipal Mourão 
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3.4 – Mapa dos hotéis do set competitivo 

Visão geral da área central, dos hotéis do set competitivo (verde), oferta complementar (laranja) e posição relativa do terreno (vermelho). 

 

��
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Visão geral dos hotéis do set competitivo (verde), oferta complementar (laranja) e posição relativa das principais empresas da cidade (azul). 

��
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3.5 – Fichas resumidas dos hotéis 

Leme Plaza Hotel   

Endereço: Av. José Antunes de Lisboa, 740 – Jd. do Bosque 

Fone:  (19) 3572-1150 | 3572-1067 

Site na internet: www.lemeplazahotel.com.br 

Categoria: 2 / 3 (*) 

Nº de apartamentos: 26 

Diária: R$ 115,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: - 

  

 

 

Flat Hotel Visconde   

Endereço: Av. Visconde de Nova Granada, 288 - Centro 

Fone:  (19) 3554-2677 

Site na internet: www.flathotelvisconde.com.br (em reforma) 

Categoria: 2 / 3 (*) 

Nº de apartamentos: 78 

Diária: R$ 80,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 30 
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Hotel Andrade´s  

Endereço: Av. 29 de Agosto,  31 - Centro 

Fone:  (19) 3554-2711 

Site na internet: - 

Categoria: 2(*) 

Nº de apartamentos: 28 

Diária: R$ 60,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: - 

  

 

Habitat Hotel   

Endereço: R. João Pessoa, 335 - Centro 

Fone:  (19) 3554-9299 

Site na internet: www.habitathotel.com.br 

Categoria: 2 / 3 (*) 

Nº de apartamentos: 45 

Diária: R$ 115,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 25 
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Hotel Piaza   

Endereço: Av. 29 de Agosto, 595 - Centro 

Fone:  (19) 3554-6099 | 3554-4122 

Site na internet: http://hotelpiazaleme.wix.com/hotel-piaza (em construção) 

Categoria: 2(*) 

Nº de apartamentos: 12 

Diária: R$ 80,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: - 

  

 

Pousada Piaza   

Endereço: R. Carlos Kock, 707 - Centro 

Fone:  (19) 3554-8073 

Site na internet: http://pousadapiazaleme.wix.com/pousada-piaza (em construção) 

Categoria: 2 (*) 

Nº de apartamentos: 20 

Diária: R$ 70, 00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: - 
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Habitat Prime Hotel   

Endereço: R. dos Girassóis S/N, quase esquina com Av. Ferdinando Marchi 

Fone:  (19) 3572-9400 

Site na internet: www.habitatprimehotel.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 65 

Diária: 127,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 30 
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Capítulo 4 
 Localização 
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4.1 – A Cidade  
 
 

• O município de Leme pertence à região administrativa de Campinas, no Estado de São 
Paulo, região sudeste do Brasil.  

 
• Os municípios limítrofes são no total de seis: Santa Cruz de Conceição, Pirassununga, 

Mogi-Guaçu, Araras, Rio Claro e Corumbataí. O acesso à cidade se dá através de 
Pirassununga, ao norte, e Araras ao sul. 
 

• O acesso principal a cidade se dá através da Rodovia Anhanguera (SP-330). 
 

• O acesso às cidades de Aguaí e Mogi-Guaçu ocorre através de estradas vicinais e a 
Rio Claro e Mogi-Mirim, através da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) saindo de Araras. 
 

• O município se localiza a aproximadamente 191 km da capital, 2h e 20 min de 
percurso. 

 
 

 
 
Mapa com localização no contexto nacional e estadual. 
 
 

 

Leme 
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Destaque para a Região Administrativa de Campinas a qual pertence a cidade de Leme. 
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Mapa da Região Administrativa de Campinas e posição relativa de Leme e Campinas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leme 

Campinas 
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Trajeto entre São Paulo e Leme via Rod. dos Bandeirantes e Rod. Anhanguera, com 191 km e tempo de deslocamento aproximado de 2 horas e 20 minutos. 

 
 
 

Leme 

São Paulo 
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Acessos rodoviários à cidade de Leme – acesso principal através da Rodovia Anhanguera que corta 
a cidade. 
 

 
 
 

Pirassununga 

Leme 

Analândia 

Mogi-Guaçu 
Aguaí 

Rio Claro 
Mogi-Mirim 
Mogi-Guaçi 

Conchal 
Araras 
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Na tabela abaixo segue uma relação das cidades limítrofes marcadas com (*) e das principais 
cidades, suas distâncias a Leme e tempo aproximado de percurso. 

 

Tabela de distância à cidade de Leme (SP) 

Cidades Distância (km) Tempo de percurso 

Santa Cruz da Conceição (*)  11 14 min 
Pirassununga (*) 22 26 min 
Araras (*) 23 24 min 
Corumbataí (*) 38 55 min 
Cordeirópolis 40 38 min 
Rio Claro (*) 43 44 min 
Porto Ferreira 44 43 min 
Limeira 47 46 min 
Mogi-Guaçu (*) 70 1h 15 min 
Americana 71 1h 06 min 
Nova Odessa 78 1h 12 min 
Piracicaba 82 1h 12 min 
Mogi-Mirim 86 1h 22 min 
São Carlos 87 1h 17 min 
Paulínia 89 1h 22 min 
Sumaré 97 1h 14 min 
Campinas 98 1h 24 min 
Aeroporto Int. de Viracopos 110 1h 17 min 
Jaguariúna 106 1h 40 min 
Valinhos 112 1h 33 min 
Vinhedo 116 1h 35 min 
Ribeirão Preto 128 1h 53 min 
Indaiatuba 135 1h 34 min 
Sertãozinho 151 2h 12 min 
Bragança Paulista 164 2h 15 min 
Sorocaba 194 2h 15 min 
São Paulo 191 2h 20 min 
Bauru 208 3h 03 min 
Franca  211 3h 

                          (*) Cidades limítrofes                                                                    Fonte: Distância Cidades.com e Google 
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4.2 - Localização e acessos ao terreno 
 

Anel Viário com 13 km de extensão circundando o município e facilitando o rápido acesso a qualquer ponto da cidade. 

Terreno 
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Chegada ao terreno através da Rodovia Anhanguera, sentido SP – Leme, acesso à Av. 
Joaquim Lopes Águila. Acesso das cidades de Araras, Limeira e região. 
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Chegada ao terreno através da Rodovia Anhanguera, sentido interior – Leme, acesso à Av. 
Joaquim Lopes Águila. Chegada das cidades de Pirassununga, Porto Ferreira e região. 
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Saída do terreno através da Av. Joaquim Lopes Águila e acesso à Rodovia Anhanguera 
sentido São Paulo. 
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Saída do terreno através da Av. Joaquim Lopes Águila e acesso à Rodovia Anhanguera 
sentido interior. 
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4.3 - Pontos de interesse próximos ao terreno 
 

Visão geral da cidade e posição relativa do terreno aos principais pontos de interesse.  
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Visão da região mais próxima ao Norte do terreno (em vermelho) e principais pontos de interesse. 
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Visão da região mais próxima ao Sul do terreno (em vermelho) e principais pontos de interesse. 
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4.4 - Vistas do terreno e vizinhança 
 

 
Vista do terreno esquina da Av. Joaquim Lopes 
Águila e R. Maria Rebessi Pereira 

 
Vista da Av. Joaquim  Lopes Águila e frente do 
terreno 

 Vista oposta da Av. Joaquim  Lopes Águila 
 

Rua Maria Rebessi Pereira – lateral do terreno 

 
Rua Maria Rebessi Pereira em direção à Av. 
Joaquim Lopes Águila 

 
Policlínica Municipal em frente ao terreno na Av. 
Joaquim Lopes Águila 
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4.5 - Avaliação da localização do terreno 
 
A localização é estudada segundo os aspectos abaixo e recebe uma avaliação que varia entre 
0 e 10. O resumo dessas avaliações e a avaliação média do terreno estão apresentados no 
item seguinte. 

 

 
 

 
 
 
 

O terreno está localizado à Av. Joaquim Lopes Águila, entre as ruas Maria 
Rebessi Pereira e Álvaro Pacheco Silveira. O acesso para quem chega de São 
Paulo se dá através da Rodovia Anhanguera e trevo de acesso que liga à 
avenida que faz frente ao terreno. O acesso para o hóspede que vem do 

interior é igualmente simples e se dá também pelo trevo (vide mapas acima). Atualmente o 
terreno está desocupado e à sua esquerda tem a R. Maria Rebessi Pereira e, à direita, um 
imóvel comercial desocupado seguido por uma oficina de automóveis. À sua frente, no lado 
oposto da avenida, localiza-se a Policlínica Municipal. De maneira geral os acessos ao terreno 
podem ser considerados excelentes e a tendência futura é de manter essa condição. 
 
 

O entorno, bem como, todo o trajeto desde a rodovia não possui grandes 
edificações que possam encobrir a visão do hóspede que chega ao hotel. O 
mesmo vale para aqueles que chegam ao hotel pelo sentido oposto, ou seja, 

vindo da região central. Com uma correta implantação do hotel no terreno e uma adequada 
sinalização de fachada, certamente o hotel terá ótima visibilidade. Como é usual, recomenda-
se uma boa sinalização do hotel e do acesso a ele, nas principais entradas da cidade e nas 
vias mais importantes. Isso facilita o acesso do hóspede que vem à cidade e ao hotel pela 
primeira vez. De maneira geral a visibilidade pode ser considerada excelente e não há 
tendência de se alterar no futuro. 
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Os serviços importantes nos arredores do hotel são aqueles de conveniência 
para o hóspede, ou seja, farmácias, bancos, mercados e lojas de 
conveniência, restaurantes, lanchonetes, entre outras opções de lazer e 
serviço. Na própria Av. Joaquim Lopes Águila, a aproximadamente 200 

metros o hóspede encontrará o Restaurante e Churrascaria Bagatini, junto a um posto de 
combustíveis. Nas R. Bernardino de Campos, R. 29 de Agosto e R. Rafael de Barros o 
hóspede poderá acessar boa oferta de cafés, restaurantes e lanchonetes. Em direção ao 
centro a uma distância aproximada de 1 km o hóspede encontrará boa oferta de serviços. Está 
prevista a construção do Mall ConVem na rotatória em frente à rodoviária a aproximadamente 
800 metros com uma lanchonete McDonalds, farmácia e lojas. Outras opções estão marcadas 
nos mapas acima. No geral a oferta de serviços pode ser considerada boa e com tendência de 
manutenção ou melhora no futuro em função da presença do hotel.  
 

De acordo com entrevistas feitas na cidade, não há casos recentes de crimes 
graves na região. A cidade de maneira geral possui baixos índices de 
criminalidade. O entorno do hotel em estudo é relativamente pouco adensado, 
havendo alguns terrenos ainda desocupados. Após o horário comercial o 

entorno tende a ficar bastante vazio. Por essa razão, é recomendada atenção nas caminhadas 
no período da noite. De maneira geral, a segurança pode ser considerada muito boa com 
tendência de manutenção ou melhora no futuro em função de uma eventual maior ocupação da 
região causada pela presença do hotel. 
 
 

Com relação à proximidade a pontos de interesse, destacamos que o terreno 
está localizado numa avenida que dá fácil acesso a Rodovia Anhanguera, ao 
Distrito Industrial, à região central da cidade e se interliga facilmente a outras 
avenidas tornando simples e rápido o deslocamento aos pontos mais 

importantes da cidade. Conforme mencionado acima a distância à região central de Leme é 
inferior a 1 km e pode ser percorrida a pé. A distância ao Distrito Industrial é de 
aproximadamente 1,5 km e se dá através da Rodovia Anhanguera, exigindo assim o uso de 
automóvel. No entorno do terreno, a pouca distância, está o Cine Avenida, como opção de 
lazer ao hóspede, o Fórum Municipal e a Casa do Advogado-OAB, as instalações do Sesi e 
Estádio de Futebol Bruno Lazarini e a Rodoviária de Leme (a 800 m do hotel). A cidade não 
apresenta problemas de trânsito e congestionamentos. A proximidade a pontos de interesse 
pode ser considerada muito boa com tendência futura de manutenção. 
 
 

As ruas laterais e posteriores ao terreno são ocupadas por imóveis residenciais 
de padrão bom e muito bom e pequenos comércios de padrão regular. Na Rua 
Maria Rebessi Pereira, exatamente na posição ao lado do terreno, encontra-se 
um terreno ainda desocupado para o qual foi planejada uma concessionária de 

veículos e uma loja de material de construção, ainda não construídas. Do lado oposta da Av. 
Joaquim Lopes Águila encontram-se pequenos comércios e residências de bom padrão. 
Caminhando-se em direção perpendicular à avenida chega-se ao centro da cidade com maior 
densidade de comércio, bancos, lanchonetes etc. No geral, o entorno pode ser considerado de 
bom nível com tendência futura de manutenção ou de melhora a partir da presença do hotel e 
da possibilidade de atração de novos empreendimentos em particular no entorno do hotel. 
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4.6 - Conclusão 

Os itens analisados acima obtiveram as seguintes avaliações: 
 
 

 

 

Todos os itens que compõem a avaliação da localização obtiveram avaliações “boa” ou “muito 
boa” com tendência futura de manutenção ou de melhora. 

Os acessos viários, qualquer que seja a origem e o destino dos hóspedes, são muito bons.  

A visibilidade também é um ponto positivo da localização e o hotel pode se beneficiar muito 
disso, sobretudo, trabalhando a sinalização nas vias de acesso. 

O hotel está localizado numa avenida com nível satisfatório de segurança, entorno adequado e 
bom acesso a serviços, comércio e pontos de interesse em geral. 

No geral, o terreno obteve uma avaliação média de 8,5 em 10, o que nos faz concluir que o 
terreno analisado possui vocação hoteleira e é adequado à implantação do hotel em estudo. 
 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avaliação Média

Entorno

Pontos de Interesse

Segurança

Serviços

Visibilidade

Acesso

Resumo das avaliações do terreno em estudo
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Capítulo 5 
Análise SWOT 
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5.1 – Análise SWOT - Conceito 

 
SWOT é a sigla dos termos em inglês Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 
Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). A Análise SWOT consiste em recolher 
dados importantes que caracterizam o ambiente interno - Empreendimento (Forças e 
Fraquezas) e o ambiente externo ao empreendimento - Mercado (Oportunidades e Ameaças). 
 
No item Strenghts (Forças), são analisadas as vantagens internas da empresa e/ou 
empreendimento em relação aos concorrentes. 
 
Em Weaknesses (Fraquezas), analisa-se as desvantagens internas das empresas e/ou 
empreendimento em relação aos concorrentes. 
 
Em Opportunities (Oportunidades), são analisados os aspectos externos, ou de mercado, 
positivos que podem gerar vantagem competitiva à empresa/empreendimento. 
 
Por fim, em Threats (Ameaças), são avaliados os fatores externos, ou de mercado, que podem 
por em risco a vantagem competitiva da empresa. 
 
Assim sendo, baseado nas informações levantadas e expostas neste estudo, apresentamos 
abaixo a análise SWOT. 
 
 
 

5.2 – Análise SWOT  
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5.2.1 – Forças (ambiente interno) 
 

 
• O terreno tem excelente acesso para quem chega à cidade, vindo do interior ou da 

capital. O acesso também é excelente para o hóspede chegar à qualquer ponto da 
cidade, seja na região central, seja no Distrito Industrial. 
 

• A visibilidade do terreno é excelente em todas as direções. 
 

• O terreno está localizado em avenida próxima à região central da cidade. O hóspede 
poderá acessar o comércio com uma caminhada entre 500 e 1.000 metros. 
 

• São boas condições de segurança no entorno do hotel e para caminhadas noturnas. 
 

• As empresas estão localizadas no eixo da Rodovia Anhanguera e na região central da 
cidade, ambas com fácil acesso e pequena distância ao terreno em estudo. 
 

• Hotel será administrado por rede hoteleira com bandeira bastante reconhecida pelo 
mercado e com excelente padrão de qualidade em sua gestão. 
 

• O entorno apresenta construções de padrão médio a alto e no geral é agradável. 
 

 
 

5.2.2 – Fraquezas (ambiente interno) 
 
 

• A avenida na qual se localiza o terreno em estudo não dispõe de opções de serviços e 
comércio tão próximos. No entanto, através de uma caminhada entre 500 metros e 
1.000 metros é possível acessar todo o comércio e conveniência da região central de 
Leme. 
 

• O acesso à região onde estão localizados os principais geradores de demanda, Distrito 
Industrial e eixo da Rodovia Anhanguera, deve ocorrer através da utilização de 
automóvel. Todos os hotéis da cidade apresentam a mesma condição. 
 

• Por se tratar de projeto de categoria supereconômica, o hotel pode sofrer a 
concorrência de hotéis independentes novos com apartamentos maiores e que podem 
vir a praticar tarifas muito próximas ao hotel em estudo. 
 
 
 

5.2.3 – Oportunidades (ambiente externo) 
 
 

• A cidade de Leme tem apresentado evolução positiva em seus índices demográficos 
ao longo da última década. 
 

• O PIB da cidade tem apresentado crescimento no período analisado (2010-2013). 
 

• Os setores que mais contribuem para a formação do PIB da cidade são o de Serviços e 
o de Indústrias, representando juntos 70,2% do valor total do PIB. Esses são os 
setores que tradicionalmente geram mais hóspedes. 
 

• O município está localizado na região administrativa de Campinas que é uma das que 
mais cresce e recebe investimentos no Brasil. 
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• A cidade é bem servida de acessos rodoviários e a malha viária urbana, incluindo o 
Anel Viário, é bem desenvolvida, viabilizando rápidos acessos a qualquer ponto da 
cidade. 
 

• O aeroporto da cidade recebe somente voos executivos, mas tem estrutura preparada 
para ampliações futuras que viabilizariam a operação de voos comerciais. 
 

• O segmento de negócios é o responsável pela geração da maior parte da demanda 
hoteleira. 
 

• A cidade possui boa quantidade e variedade de cursos técnicos e universitários, fator 
importante para a geração de mão de obra para a operação do hotel e atração de 
novas empresas. 
 

• As condições cada vez mais difíceis das capitais com relação a custos imobiliários, 
trânsito e insegurança levam muitas empresas a se mudar para cidades próximas que 
sejam uma alternativa mais econômica e de melhor qualidade de vida. 
 

• A cidade está recebendo solicitações de aprovação para instalação de novas empresas 
e novos condomínios industriais. 
 

• O município dispõe de boa infraestrutura e tem potencial para atrair e viabilizar a 
instalação de novas indústrias. 
 

• Leme ainda dispõe de áreas para receber novas empresas e ampliar os distritos 
industriais existentes.  
 

• A cidade recebe hóspedes estrangeiros, em sua maioria, americanos e japoneses 
visitando as filiais de suas empresas. 
 

• A prefeitura tem disponibilidade para oferecer incentivos fiscais para empresas 
interessadas em se instalar em suas áreas. 
 

• Está em desenvolvimento uma parceria para atrair cursos da UFSCAR para a cidade.  
 

• Dos hotéis atualmente em operação e pertencentes ao set competitivo nenhum é 
administrado por redes hoteleiras. 
 

• A maior parte dos hotéis da cidade não é de boa qualidade nem apresentam bom nível 
de instalações, manutenção e serviços. 
 

• Não foi identificado nenhum hotel em desenvolvimento na cidade. 
 

• O hotel em estudo deverá ter uma vantagem na competição direta com os hotéis do set 
competitivo em função de suas características de produto, operacionais e comerciais 
advindas da bandeira e da rede hoteleira a que pertence.  
 
 
 

5.2.4 – Ameaças (ambiente externo) 
 

 
• A atividade econômica no Brasil vem decrescendo nos últimos anos assim como o PIB 

total e a atividade industrial, aumentando o nível de desemprego em vários setores. 
 

• O país vem passando por um processo de desindustrialização nas últimas décadas, 
com maior ênfase nos últimos anos. 
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• Leme possui poucos geradores de demanda de lazer e essa demanda está mais 

concentrada nos finais de semana.  
 

• O comércio da cidade é desenvolvido, mas ainda há espaço para se desenvolver. A 
cidade ainda não conta com nenhum shopping center. 
 

• Embora o aeroporto tenha passado por atualizações ainda não recebe voos 
comerciais. 
 

• Leme não dispõe de área específica para realização de feiras e eventos. A cidade não 
tem um calendário de eventos importante e os poucos que ocorrem são originados nas 
próprias empresas instaladas na cidade.  
 

• O segmento de convenções, saúde, social, religioso, tripulações, acadêmico e 
esportivo geram relativamente pouca demanda hoteleira. No entanto, são importantes 
para complementá-la, em especial nos finais de semana, contribuindo para a elevação 
da taxa média de ocupação dos hotéis. 
 

• As diárias médias não são elevadas, sobretudo em função da baixa qualidade dos 
hotéis. 

 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                            Parque Municipal Eni Jorge Draib 
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Foi considerado que o hotel em estudo será de categoria supereconômica (2*) e operará com 
uma franquia da marca IBIS BUDGET, de propriedade da Rede Accor Hotels e será 
administrada pela empresa Safe Administração Hoteleira Ltda, conforme informado pelo 
contratante deste estudo. O hotel contará com 84 apartamentos, sem área de convenções, 
restaurante somente para café-da-manhã e refeições rápidas e data prevista de abertura em 
agosto de 2018. Os valores são correntes de outubro de 2016, ou seja, não levam em conta 
projeção de inflação. 
 
 

6.1 – Afiliação a rede hoteleira 
 
De maneira geral a afiliação hoteleira pode ocorrer, resumidamente, de duas formas diferentes. 
Através de um contrato de administração, no qual a própria rede hoteleira gerenciará 
diretamente o hotel, ou através de uma franquia de marca na qual o proprietário do 
empreendimento (ou empresa contratada para esse fim) administrará o hotel. Ocorrerá 
cobrança de taxas no momento da afiliação e de administração regularmente ao longo da 
operação, específicas a cada tipo de afiliação escolhido. 
 
Em ambas as condições, o empreendimento utilizará a bandeira hoteleira contratada e 
compatível com as características específicas de sua categoria. 
 
Assim, a afiliação ou não a uma rede hoteleira deve ser analisada levando em conta os 
benefícios e custos gerados, bem como, o posicionamento e reputação das marcas envolvidas. 
 
Uma rede hoteleira reconhecida no mercado terá condições de oferecer, entre outras, as 
vantagens enumeradas resumidamente abaixo. 
 

• O hóspede identifica através da bandeira hoteleira, em função da padronização dos 
produtos, a categoria do hotel e a qualidade de suas instalações e serviços oferecidos. 
 

• Maior amplitude nas ações de vendas e marketing, em âmbito nacional e internacional, 
normalmente inacessíveis financeiramente aos hotéis independentes. O hotel contará 
com sistemas mundiais de reservas, divulgação do hotel em site da rede, maior 
facilidade de localização nas ferramentas de busca da internet, mais canais de 
distribuição, equipes e ações de vendas nos principais mercados emissores, 
publicidade nos principais meios de comunicação, acesso a banco de dados e 
ferramentas de envio de promoções, relações públicas, participação em feiras e 
eventos do setor, acesso a acordos nacionais feitos com grandes empresas e 
programas de fidelização. 
 

• Incremento nas diárias. 
 

• Aumento no número de reservas de apartamentos. 
 

• Valorização da imagem do projeto. 
 

• Padronização nos sistemas gerenciais e de apresentação de resultados. 
 

• Práticas gerenciais e administrativas mais modernas, como o revenue management, 
CRM, entre outras, levando a melhores resultados operacionais. 
 

• Possibilidade de economias de escala na compra e contratação de bens e serviços 
necessários à operação e manutenção do hotel, entre outros. 
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Para o empreendimento em estudo foi escolhida a bandeira IBIS BUDGET pertencente à rede 
ACCOR HOTELS que possui condição de destaque no mercado nacional e possui bandeiras 
bastante conhecidas entre os hóspedes, empresas e o segmento turístico nacional e 
internacional. A marca será utilizada através de um sistema de franquia e o hotel será 
gerenciado pela empresa Safe Hotéis. 
 
A Accor Hotels é a maior administradora hoteleira atuando no Brasil. Possui atualmente 225 
hotéis em operação no Brasil (distribuídos por 12 bandeiras internacionais e 96 cidades). No 
ano de 2015 assinou 19 novos contratos no Brasil totalizando 2.670 novos apartamentos. 
Projeta para 2019 operar 385 hotéis no Brasil, 62.560 apartamentos em 164 cidades. 
 
A Accor Hotels no mundo opera em 9 países mais de 3.800 hotéis dos quais 1.336 tem 
investimento direto da rede, mais de 500.000 quartos, 17 marcas dos segmentos luxo ao 
econômico, faturamento de € 2.726 milhões (1º semestre de 2015) e mais de 180 mil 
colaboradores. 
 
A empresa participa dos principais eventos e feiras de negócios do Brasil e está associada às 
principais agências de viagem e OTA´s (Online Travel Agency). 
 
Seguem abaixo as premissas utilizadas no modelo econômico-financeiro para cálculo dos 
resultados operacionais do hotel em estudo. 
 

6.2 – Análise de absorção 
 
A tabela abaixo apresenta uma projeção da oferta hoteleira ao longo dos 10 anos de operação 
e dos anos que precedem sua abertura.  
 
A oferta inicial de 209 uhs se refere ao total de apartamentos do set competitivo, conforme 
capítulo 3, e leva em conta os hotéis Leme Plaza Hotel, Flat Visconde, Hotel Andrade´s, Hotel 
Habitat, Hotel Piaza e Pousada Piaza. 
 
 

Projeção da oferta hoteleira 

Ano 
Ano de 

operação 
Oferta 
Inicial 

Entrada 
de Uhs 

Saída 
de Uhs 

Total de Uhs 
ofertados 

2016   209 0 0 209 

2017   209 0 0 209 

2018 1 209 0 32 177 

2019 2 177 0 0 177 

2020 3 177 0 0 177 

2021 4 177 0 0 177 

2022 5 177 0 0 177 

2023 6 177 0 0 177 

2024 7 177 0 0 177 

2025 8 177 0 0 177 

2026 9 177 0 0 177 

2027 10 177 0 0 177 

2028 11 177 0 0 177 
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 Foi considerado que a partir da abertura do hotel em estudo, o Hotel Piaza e a Pousada Piaza, 
os dois menores e com instalações mais simples, devam sair do set competitivo, reduzindo a 
oferta total em 32 apartamentos. 
 
Na tabela abaixo é apresentado um estudo de absorção de novas unidades habitacionais 
(quartos) no mercado.  
 
O estudo de absorção tem por função indicar quantas novas unidades habitacionais podem ser 
lançadas mantendo-se o equilíbrio do mercado em determinado patamar de taxa de ocupação. 
Neste estudo a taxa de ocupação utilizada para esse fim foi de 50%. 
 
 

Projeção da absorção de novas unidades no mercado 

Ano 
Ano de 

operação Oferta  Demanda 
Tx de 

Ocupação 
Absorção 

(Uhs) 

2016   209 133  64% 57 

2017   209 135  65% 62 

2018 1 177 139  79% 102 

2019 2 177 146  83% 116 

2020 3 177 151  85% 125 

2021 4 177 155  88% 134 

2022 5 177 160  90% 143 

2023 6 177 165  93% 153 

2024 7 177 170  96% 163 

2025 8 177 175  99% 173 

2026 9 177 180  102% 183 

2027 10 177 186  105% 194 

2028 11 177 191  108% 205 

             
 
O cálculo da demanda, na tabela acima, representa o número de apartamentos demandados e 
está baseada em dados obtidos junto ao mercado e projetados ano a ano através de 
incrementos anuais à taxa de 0% em 2016, 2% em 2017, 3% em 2018, 5% em 2019 e 
estabilizando-se em 3% a partir de 2020. Tais percentuais foram estimados levando-se em 
conta as previsões de comportamento para a economia brasileira no período e seus esperados 
reflexos na demanda hoteleira da cidade. 
 
Os números mostram que, mantendo-se o equilíbrio de mercado no patamar de 50% de 
ocupação, é possível, no ano de 2018, absorver 102 novos quartos. Dessa maneira, com os 
parâmetros adotados, é possível a inserção de um novo hotel de marca IBIS BUDGET com 84 
unidades habitacionais. 
 
Independentemente dessa condição, a entrada de um novo hotel, com bandeira reconhecida 
em todo o mercado nacional e com grande competitividade, impactará os hotéis concorrentes 
com administração familiar e produtos, que serão percebidos, por parte dos hóspedes, 
comparativamente inferiores em relação ao hotel em estudo. Isso fará com que a taxa de 
ocupação desses hotéis caia, exigindo um reposicionamento de mercado e eventualmente 
investimentos na atualização dos hotéis.  
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6.3 – Projeção de taxas de ocupação e diárias médias 
 
Na tabela abaixo estão projetadas as taxas de ocupação do hotel em estudo conforme dados 
levantados em mercado. 
 
 

Projeção da taxa de ocupação 

Ano de Operação 1 2 3 4 5 

Demanda projetada 134  141  145  149  154  

Oferta Total de Uhs 177 177 177 177 177 

Nº uhs hotel em estudo 84 84 84 84 84 

Oferta Total  261 261 261 261 261 

Fair Share 32% 32% 32% 32% 32% 

Índice de Penetração 1,05 1,10 1,10 1,10 1,10 

Demanda estimada do HOTEL 45 50 51 53 54 

Demanda complementar 5 6 6 6 6 

Demanda não atendida 3 3 3 3 3 

Demanda total  54 58 60 62 64 

Taxa de ocupação 63,9% 69,6% 71,6% 73,6% 75,7% 
             

 
 
Na tabela acima, “Demanda projetada” é a demanda atual de mercado projetada para o ano 1 
(primeiros 12 meses) de operação do hotel e é estimada a partir de dados de mercado dos 
hotéis considerados no set competitivo. 
 
“Oferta Total de uhs (unidades habitacionais)” é o número de uhs total em operação no set 
competitivo, conforme tabela anterior “Projeção da Oferta Hoteleira”. 
  
“Nº de uhs do hotel em estudo” é o número de uhs que o hotel em estudo acrescentará ao set 
competitivo. 
 
“Oferta Total” é a soma dos valores de oferta total de uhs e do hotel em estudo. 
 
“Fair Share” representa a porção de mercado correspondente ao hotel em estudo baseado no 
número total de uhs. 
 
“Índice de Penetração” representa a capacidade do hotel em estudo em absorver a demanda.  
 
“Demanda estimada do hotel” é a demanda que cabe ao hotel em estudo conforme divisão 
proporcional da demanda do mercado. 
 
“Demanda complementar” representa a parcela estimada a partir da demanda atendida pelos 
hotéis que não se encontram no set competitivo e que é atraída para hotel em estudo. 
 
“Demanda não atendida” se refere aos hóspedes que optam por não se hospedarem nos hotéis 
da cidade, voltando para suas cidades de origem ou se hospedando em cidades vizinhas. 
Também pode representar, num caso geral, qualquer demanda eventual gerada em função de 
grandes eventos esporádicos na cidade.  
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“Demanda total” é o somatório de todas as demandas anteriores. 
 
Foi considerado que a taxa de ocupação permanece constante do ano 5 em diante, pois a 
partir de determinados patamares de ocupação e certo período de tempo o mercado é 
estimulado a lançar novos empreendimentos hoteleiros.  
 
A tabela abaixo apresenta uma projeção das diárias médias para o hotel em estudo. 
 
 

Projeção das Diárias Médias 

Ano 
Diária Média 

Bruta 
Diária Média 

Líquida (*) 

1 107,12 103,21 

2 110,33 106,31 

3 113,64 109,50 

4 117,05 112,78 

5 120,56 116,16 

6 124,18 119,65 

7 127,91 123,24 

8 131,74 126,94 

9 135,70 130,74 

10 139,77 134,67 

                                                                            (*) Valor descontado de PIS (0,65%) e Cofins (3,00%)                                              
 
 
 
As Diárias Médias Brutas foram projetadas a partir da referência de diárias atuais de produtos 
compatíveis até a data de abertura do hotel.  
 
As Diárias Médias Líquidas são obtidas a partir da aplicação do PIS (0,65%) e Cofins (3,00%).  
 
A evolução das diárias médias para o período considerado foi obtida pela aplicação de taxa de 
crescimento constante de 3% a.a. levando-se em conta o histórico de produtos e mercados 
semelhantes. 
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6.4 – Estimativas Operacionais 
 
Na planilha abaixo estão apresentados os resultados projetados para os dez primeiros anos de 
operação do hotel em estudo, baseados na premissa de que o hotel será afiliado a bandeira 
hoteleira reconhecida (conforme item 6.1) e administrado com competência e profissionalismo. 
Os valores são correntes de outubro de 2016, ou seja, não levam em conta projeção de 
inflação. Previsão de abertura para agosto de 2018 conforme informado pelo contratante deste 
estudo. 
 

 
 

                               Estimativas Operacionais - IBIS BUDGET LEME ( Outubro | 2016  )

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Número de apartamentos 84 84 84 84 84

Apartamentos disponíveis por ano 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660

Apartamentos vendidos 19.592 21.339 21.953 22.566 23.210

Taxa de ocupação 63,9% 69,6% 71,6% 73,6% 75,7%

Diária média líquida (R$) 103,21 106,31 109,50 112,78 116,16

Revpar (Receita por apartamento disponível) 65,95 73,99 78,40 83,01 87,94

RECEITAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 2.022.063,49 2.268.508,41 2.403.706,29 2.544.966,41 2.696.108,37

Alimentos e Bebidas 305.660,76 342.914,06 363.350,95 384.704,23 407.551,27

Eventos 0 0 0 0 0

Outros departamentos 23.512,37 26.378,00 27.950,07 29.592,63 31.350,10

RECEITA OPERACIONAL (A) 2.351.236,61 2.637.800,47 2.795.007,32 2.959.263,27 3.135.009,73

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 192.096,03 215.508,30 228.352,10 241.771,81 256.130,30

Alimentos e Bebidas 143.660,56 161.169,61 170.774,95 180.810,99 191.549,09

Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros departamentos 21.866,50 24.531,54 25.993,57 27.521,15 29.155,59

TOTAL (B) 357.623,09 401.209,45 425.120,61 450.103,94 476.834,98

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração 173.991,51 195.197,23 206.830,54 218.985,48 231.990,72

Serviços públicos 183.396,46 205.748,44 218.010,57 230.822,54 244.530,76

Manutenção 117.561,83 131.890,02 139.750,37 147.963,16 156.750,49

Marketing 37.619,79 42.204,81 44.720,12 47.348,21 50.160,16

Folha de pagamentos 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66

TOTAL (C) 1.116.232,25 1.178.703,17 1.212.974,26 1.248.782,06 1.287.094,79

LUCRO OPERACIONAL (D) =  (A) - (B) - (C) 877.381,28 1.057.887,85 1.156.912,44 1.260.377,27 1.371.079,97

% da Receita (A) 37,3% 40,1% 41,4% 42,6% 43,7%

RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Fundo de reserva 23.512,37 26.378,00 27.950,07 59.185,27 62.700,19

Taxas de franquia da rede hoteleira 186.558,87 209.296,28 221.769,86 234.802,74 248.747,35

Seguros 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

IPTU/Taxa de Lixo 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00

TOTAL (E) 235.271,24 260.874,28 274.919,93 319.188,01 336.647,54

Taxa de administração fixa SAFE 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Taxa de administração variável SAFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total taxa de administração SAFE (F) 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Pagamento de aluguel aos proprietários (G) 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00

RESULTADO LÍQUIDO  (D) - (E) - (F) - (G) 385.310,04 540.213,57 625.192,52 684.389,26 777.632,43

RESULTADO LÍQUIDO (para cálculo de retorno) 509.622,41 667.391,57 753.942,59 844.374,53 941.132,62
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Premissas adotadas no Demonstrativo de Resultados acima apresentado: 

 
As “Receitas Departamentais” são obtidas pelo somatório das receitas obtidas em cada 
departamento, a saber, Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Eventos e Outros Departamentos. 
As “Receitas de Hospedagem” são obtidas pela venda de pernoites dos apartamentos. As 
“Receitas de Alimentos e Bebidas” se referem às vendas de café-da-manhã, lanches, snacks e 
bebidas. As “Receitas de Eventos” ocorre pela venda de espaços e salas para reuniões (no 
hotel em estudo não está projetada nenhuma área de eventos). As “Receitas de Outros 

                               Estimativas Operacionais - IBIS BUDGET LEME ( Outubro | 2016  )

Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Número de apartamentos 84 84 84 84 84

Apartamentos disponíveis por ano 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660

Apartamentos vendidos 23.210 23.210 23.210 23.210 23.210

Taxa de ocupação 75,7% 75,7% 75,7% 75,7% 75,7%

Diária média líquida (R$) 119,65 123,24 126,94 130,74 134,67

Revpar (Receita por apartamento disponível) 90,57 93,29 96,09 98,97 101,95

RECEITAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 2.776.991,62 2.860.301,37 2.946.229,16 3.034.425,72 3.125.639,53

Alimentos e Bebidas 419.777,80 432.371,14 445.360,22 458.692,26 472.480,39

Eventos 0 0 0 0 0

Outros departamentos 32.290,60 33.259,32 34.258,48 35.284,02 36.344,65

RECEITA OPERACIONAL (A) 3.229.060,03 3.325.931,83 3.425.847,86 3.528.402,00 3.634.464,56

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 263.814,20 271.728,63 279.891,77 288.270,44 296.935,75

Alimentos e Bebidas 197.295,57 203.214,43 209.319,30 215.585,36 222.065,78

Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros departamentos 30.030,26 30.931,17 31.860,39 32.814,14 33.800,52

TOTAL (B) 491.140,03 505.874,23 521.071,46 536.669,94 552.802,06

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração 238.950,44 246.118,96 253.512,74 261.101,75 268.950,38

Serviços públicos 251.866,68 259.422,68 267.216,13 275.215,36 283.488,24

Manutenção 161.453,00 166.296,59 171.292,39 176.420,10 181.723,23

Marketing 51.664,96 53.214,91 54.813,57 56.454,43 58.151,43

Folha de pagamentos 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66 603.662,66

TOTAL (C) 1.307.597,75 1.328.715,80 1.350.497,50 1.372.854,30 1.395.975,94

LUCRO OPERACIONAL (D) =  (A) - (B) - (C) 1.430.322,25 1.491.341,79 1.554.278,91 1.618.877,75 1.685.686,57

% da Receita (A) 44,3% 44,8% 45,4% 45,9% 46,4%

RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Fundo de reserva 64.581,20 66.518,64 68.516,96 70.568,04 72.689,29

Taxas de franquia da rede hoteleira 256.209,77 263.896,06 271.823,90 279.961,06 288.376,59

Seguros 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

IPTU/Taxa de Lixo 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00

TOTAL (E) 345.990,97 355.614,70 365.540,86 375.729,10 386.265,88

Taxa de administração fixa SAFE 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Taxa de administração variável SAFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total taxa de administração SAFE (F) 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

Pagamento de aluguel aos proprietários (G) 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00

RESULTADO LÍQUIDO  (D) - (E) - (F) - (G) 827.531,28 878.927,10 931.938,05 986.348,66 1.042.620,68

RESULTADO LÍQUIDO (para cálculo de retorno) 992.912,48 1.046.245,73 1.101.255,01 1.157.716,70 1.216.109,97
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Departamentos” são obtidas pela venda de serviços de lavanderia, telefonia, serviços de 
escritório (como impressão de documentos), entre outros. Observação: o mercado atualmente 
oferece gratuitamente o estacionamento e o acesso a redes de wifi. O cálculo das Receitas de 
Alimentos e Bebidas, Eventos e de Outros Departamentos se dá através da aplicação de 
índices baseados em dados de mercado reais e atuais, de hotéis em operação com 
características comparáveis e em mercados compatíveis. 
 
As “Despesas Departamentais” são obtidas pelo somatório das despesas de cada 
departamento, a saber, Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Eventos e Outros Departamentos. 
Levam em conta os custos diretos envolvidos em cada departamento. As despesas 
departamentais são calculadas através da aplicação de índices levantados por esta consultoria 
e são baseados em dados de mercado reais e atuais, de hotéis em operação com 
características comparáveis e em mercados compatíveis. 
 
As “Despesas Operacionais” são todas as demais despesas além daquelas já consideradas 
nas “Despesas Departamentais” e estão ligadas a administração e funcionamento do hotel de 
maneira geral. Estão organizadas em “Administração”, que considera os custos com papelaria, 
licenciamento de softwares, viagens, entre outros; em “Serviços Públicos”, que considera os 
custos com água, energia, gás, internet e telefonia; “Manutenção”, que considera os custos 
com manutenção predial (elétrica, hidráulica, jardinagem, elevadores, caldeiras, geradores, 
condicionadores de ar, caixa d´água, entre outros); “Marketing”, que considera os custos com 
ações de marketing em geral como folheteria, participação em feiras e eventos, anúncios, entre 
outros. As despesas operacionais são calculadas através da aplicação de índices levantados 
por esta consultoria baseados em dados de mercado reais e atuais, de hotéis em operação 
com características comparáveis e em mercados compatíveis. 
 
“Fundo de Reserva” é um fundo destinado, dentre outras finalidades, ao custeio das despesas 
com pequenas reformas e substituição de equipamentos desgastados com a utilização. A 
gestão desses recursos cabe aos proprietários do hotel. Foi considerada uma retirada anual 
equivalente a 1% da “Receita Operacional (A)” do primeiro ao terceiro ano e 2% do quarto ano 
em diante.  
 
As “Taxas de franquia da rede hoteleira” utilizadas são aquelas informadas e neste estudo 
foram consideradas em sua forma totalizada: 4,575% da Receita de Hospedagem e 4% da 
Receita Operacional Total.   
 
As despesas anuais com “Seguros” foram estimadas em R$ 25 por apartamento e as despesas 
com IPTU e Taxa de Lixo foram estimadas em R$ 275,00 por apartamento. 
  
A taxa de administração fixa informada da SAFE HOTÉIS é de R$ 13.000,00 por mês (R$ 
156.000,00 por ano). A taxa variável é a diferença, se positiva, entre 10% do lucro (na planilha 
acima, (D) – (E)) e a taxa fixa. 
 
O aluguel das unidades considera o valor de R$ 100,00 por mês por apartamento. 
 
O “Resultado Líquido” é o valor a ser distribuído aos proprietários do hotel. O “Resultado 
Líquido para cálculo de retorno” leva em conta o “Resultado Líquido”, o valor de aluguel pago 
aos proprietários e o fundo de reserva. 
 
Todos os valores exibidos na planilha apresentada acima são valores líquidos, já tendo sido 
debitado todos os impostos devidos na operação. 
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6.5 – Análise dos resultados 
 
O projeto hoteleiro em análise é viabilizado através da venda de unidades habitacionais 
destinadas à operação hoteleira. Na tabela abaixo estão apresentadas as condições de 
aquisição, valor total de cada apartamento e estimativa de taxa de correção conforme 
informado pelo contratante deste estudo. 
 

IBIS BUDGET LEME 

Valor da Unidade   R$ 225.000,00 

Mês Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 

Ato 22.500,00     22.500,00 

1 18.000,00     18.000,00 

2 3.913,04     3.913,04 

3 3.913,04     3.913,04 

4 3.913,04     3.913,04 

5 3.913,04     3.913,04 

6 3.913,04     3.913,04 

7 3.913,04     3.913,04 

8 3.913,04     3.913,04 

9 3.913,04     3.913,04 

10 3.913,04     3.913,04 

11 3.913,04     3.913,04 

12 3.913,04     3.913,04 

13 3.913,04 27.675,00   31.588,04 

14   3.913,04   3.913,04 

15   3.913,04   3.913,04 

16   3.913,04   3.913,04 

17   3.913,04   3.913,04 

18   3.913,04   3.913,04 

19   3.913,04   3.913,04 

20   3.913,04   3.913,04 

21   3.913,04   3.913,04 

22   3.913,04   3.913,04 

23   3.913,04   3.913,04 

24   3.913,04 27.675,00 31.588,04 

25     39.150,00 39.150,00 

SOMA 87.456,52 70.718,48 66.825,00 225.000,00 
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As tabelas abaixo apresentam o detalhamento dos custos relativos à construção e equipagem 
do hotel e a composição de preço da unidade, conforme informado pelo contratante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsão de custos de construção e equipagem 

Item Valor % 

Obra 8.400.000,00 100% 

Subtotal 8.400.000,00 80% 

Material Operacional 399.000,00 19% 

Equipamentos Operacionais 1.113.000,00 53% 

Despesas Pré-operacionais 315.000,00 15% 

Capital de Giro 273.000,00 13% 

Subtotal 2.100.000,00 20% 

Total 10.500.000,00 100% 

      

Composição do preço da unidade 

Item Valor % 

Custo 125.000,00 56% 

Imposto 9.000,00 4% 

Comissão de venda 13.500,00 6% 

Marketing 1.000,00 0% 

Administração da incorporação 16.250,00 7% 

Margem de comercialização  60.250,00 27% 

Valor de venda 225.000,00 100% 
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O cronograma abaixo apresenta as principais datas marco e os períodos estimados para as fases de construção, montagem, equipagem e decoração, pré-
operacional e operacional, bem como a data estimada para a conclusão e o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

MAI/15 OUT/16 JAN/17 ABR/17 DEZ/17 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 AGO/18 

          

 
18/05/2015 

DATA DO REGISTRO 
DA INCORPORAÇÃO 
DO IMÓVEL JUNTO 
AO CARTÓRIO DE 

REGISTROS DE 
LEME 

 
INÍCIO DA 

OBRA 

 
TÉRMINO DA OBRA 
BRUTA/ INÍCIO DOS 

ACABAMENTOS 

 
REGISTRO DAS 
MATRÍCULAS 

INDIVIDUALIZADAS 
NO CARTÓRIO DE 

IMOVEIS 

 
INÍCIO DA PRÉ-

OPERAÇÃO 

 
INÍCIO DA 

OPERAÇÃO  
TÉRMINO DA OBRA 

CIVIL 

 
VISTORIA DO 

IMOVEL PELOS 
PROPRIETÁRIOS 

   

 

LANÇAMENTO DE 
VENDAS 

  
EXPEDIÇÃO DO 

AVCB E DO HABITE-
SE 

 

 
EXPEDIÇÃO DA 
CND PELO INSS 

 

  
PRAZO DE 

TOLERÂNCIA PARA 
ENTREGA DA OBRA 
CIVIL - 180 DIAS DA 
DATA DE TÉRMINO 

LEGAL 

  

  
INÍCIO DA 

MONTAGEM/ 
EQUIPAGEM 
DECORAÇÃO 

  
TÉRMINO DA 
MONTAGEM/ 
EQUIPAGEM 
DECORAÇÃO 

   

 
18/12/2017 

DATA LEGAL 
PARA TÉRMINO 
DA OBRA CIVIL 

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                  Informações fornecidas pelo contratante deste estudo. 
 



 

 www.agilaconsultoria.com.br                                       Outubro | 2016                                                                      pg 69 

Passamos a analisar abaixo a rentabilidade do investimento do ponto de vista do comprador do 
apartamento. 
 
Para efeito de orientação e comparação com empreendimentos similares pesquisamos junto ao 
mercado imobiliário, os valores médios distribuídos em empreendimentos comparáveis ao 
objeto deste estudo. Os resultados estão apresentados na tabela abaixo. 
 

 

Valores médios de distribuição 

 
Distribuição Mensal Preço de Venda 

Rentabilidade  
(a.a.) 

Máximo 1.005,00 210.000,00 5,74% 
Média 914,69 227.300,00 4,83% 
Mínimo 246,72 170.000,00 1,74% 
         

(*) Valores não auditados obtidos junto a corretoras imobiliárias, relativos aos hotéis: Ibis Budget Tamboré, Ibis Budget 

Morumbi, Ibis Budget Jardins, Ibis Budget São João, Ibis Budget Paulista Consolação, Ibis Taubaté, Ibis Guarulhos, Ibis 

Campinas, Ibis São José dos Campos Colinas, Ibis Santo André. Valores levantados em junho/2016. Rentabilidade é a 

Rentabilidade Simples, ou seja, o percentual obtido a partir da divisão entre o resultado obtido na operação hoteleira 

(distribuição) e o valor de venda do imóvel. 
 

 
A rentabilidade média dos empreendimentos acima é de 4,83% a.a.. 
 
Outra referência aceita por investidores imobiliários é o rendimento médio do mercado 
imobiliário que varia entre 6% e 12% a.a.. Embora a atratividade varie conforme o investidor e 
os diferentes momentos econômicos e, segundo o apurado, atualmente, o mercado tem 
utilizado rendimentos médios de 6% a.a.. 
 
A Taxa Mínima de Atratividade (TMA), ou taxa de desconto, representa a taxa mínima que um 
investidor se propõe a ganhar quando realiza um investimento e é considerada pessoal, assim 
como, a propensão ao risco de cada investidor. As referências utilizadas são, conforme o 
explanado acima, a rentabilidade média de empreendimentos hoteleiros (conforme tabela 
acima) e a rentabilidade média do mercado imobiliário. Baseados nas referências acima, 
adotamos o maior dos valores considerados, 6% ao ano. 
 
A análise de rentabilidade do comprador da unidade hoteleira é feita partir do fluxo formado 
pelas parcelas pagas na aquisição do apartamento e pelas “distribuições por uh”, originadas na 
operação hoteleira, durante um período de 10 anos. 
 

Os imóveis voltados para a operação hoteleira, diferentemente de outros tipos de imóveis, 
tendem a se valorizar com o tempo. Para isso é necessário que o empreendimento seja bem 
administrado, mantido em bom estado de conservação e constantemente atualizado utilizando-
se os recursos do fundo de reservas para executar as reformas e as atualizações quando 
necessárias. 
 

Por essa razão, além da distribuição advinda da operação hoteleira, e levando em conta a boa 
gestão e conservação do imóvel, consideramos que o mesmo continuará gerando renda após o 
10º ano de operação. Assim, para o cálculo da TIR (taxa interna de retorno), foi somado o valor 
da perpetuidade do ativo ao valor da “distribuição por uh” no período 120 (ano 10 - mês 120). O 
fluxo final é resultado da soma da “parcela por uh” e da “distribuição por uh”.  
 

Nas tabelas abaixo estão apresentados os valores de rentabilidade e leva em conta o valor 
pago na aquisição da unidade e as distribuições advindas da operação do empreendimento. O 
hotel tem sua operação iniciando em agosto de 2018 e completando o 10º ano de operação em 
julho de 2028. O período de pagamento das parcelas de aquisição do imóvel se inicia em 
janeiro de 2017 e se encerram em fevereiro de 2019. 
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Fluxo de caixa para análise de resultado 

Ano Pagamento / Uh Distribuição / Uh Fluxo Final Rentabilidade (%) 

2017 -79.630   -79.630 - 
2018 -74.632 2.528 -72.104 1,12% 
2019 -70.738 6.850 -63.889 3,04% 
2020   8.374 8.374 3,72% 
2021   9.424 9.424 4,19% 
2022   10.532 10.532 4,68% 
2023   11.461 11.461 5,09% 
2024   12.085 12.085 5,37% 
2025   12.728 12.728 5,66% 
2026   13.390 13.390 5,95% 
2027   14.072 14.072 6,25% 
2028   8.445 8.445 3,75% 
           

 
A rentabilidade leva em conta o valor pago na aquisição da unidade e as distribuições advindas 
da operação do empreendimento. 
 
As premissas econômico-financeiras adotadas estão apresentadas na tabela abaixo. 
 

Premissas econômico-financeiras 
Rentabilidade média do mercado hoteleiro 4,83% 
Taxa mínima de atratividade (TMA) 6,0% 
Tx. de crescimento para cálculo de perpetuidade 2,0% 
Perpetuidade  R$ 382.649  
     

 
Para o cálculo do valor de perpetuidade foi utilizado o Modelo de Gordon no qual a taxa de 
crescimento constante foi adotada em 2% em função das características do produto e do 
mercado no qual se insere. 
 
Na tabela abaixo estão apresentados os indicadores de rentabilidade por unidade, conforme 
premissas apresentadas acima. 
 

Indicadores de rentabilidade 
Valor de venda da unidade R$ 225.000 
Taxa mínima de atratividade (TMA) 6,0% 
Taxa Interna de Retorno (TIR Nominal) (a.a.) 9,0% 
Valor Presente Líquido (VPL)  R$ 58.729  
Rentabilidade média (%) (a.a.) (1)  5,5% 
     

 
Obs.: (1) Rentabilidade média: valor médio das rentabilidades entre os anos 2022 e 2027, 
período em que o hotel já atingiu o pleno potencial em suas taxas de ocupação. Considerados 
somente anos inteiros. O hotel inicia sua operação em agosto de 2018 e completa o 10º ano de 
operação em julho de 2028. 
 
TIR – Taxa Interna de Retorno é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um 
fluxo de caixa faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor presente, se igualem aos 
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valores dos retornos do investimento, também trazidos ao valor presente. Por esse método, é 
adequado o projeto cujo fluxo de caixa tenha uma taxa interna de retorno maior ou igual à taxa 
mínima de atratividade. 
 
VPL – Valor Presente Líquido é o cálculo feito para determinar o valor presente de pagamentos 
futuros descontados a uma taxa pré-definida (taxa esta que reflete o risco do investimento), 
menos o custo do investimento inicial. O VPL expressa o resultado econômico do projeto 
atualizado.  Ele reflete o quanto um projeto agrega, ou não, de valor econômico. Em outras 
palavras, o quanto valorizou ou não em relação ao capital investido.  
 
Rentabilidade é o percentual obtido a partir da divisão entre o resultado obtido na operação 
hoteleira (distribuição) e o valor de aquisição. 
 
Conforme as premissas adotadas o projeto em estudo apresenta uma TIR de 9,2% ao ano e 
rentabilidade média de 5,6% ao ano. 
 
O “break-even point” ou “ponto de equilíbrio” de um empreendimento representa uma condição 
de mercado na qual as receitas se igualam às despesas. 
 
Na tabela abaixo estão apresentados 3 eventuais cenários diferentes, com combinação de 
diárias médias e taxas de ocupação, nos quais se atingiria o ponto de equilíbrio do hotel. 
 
 

Break-even Point  (Ponto de Equilíbrio) 

Taxa de Ocupação 22,4% 23,5% 24,3% 

Diária Média R$ 103,21 R$ 98,00 R$ 95,00 

 
 
 

6.6 – Conclusão 
 

Baseado nas condições apresentadas ao longo deste relatório, concluímos que o mercado 
apresenta condições positivas para receber um hotel como o projetado. 
 
Destacamos a importância da boa gestão e da bandeira hoteleira escolhida como fatores de 
sucesso para o empreendimento proposto. 
 
Conforme apresentado acima, o Lucro Operacional e demais índices operacionais são 
compatíveis para hotel dessa categoria, porte e características de mercado identificadas. 
 
Por último, concluímos que há viabilidade mercadológica para o hotel em estudo. 
 
A atividade hoteleira apresenta riscos de várias naturezas, macroeconômica, operacional, 
mercadológica (como o surgimento de novos concorrentes), entre outras. Assim, 
recomendamos que a análise de investimento seja feita de maneira detalhada e com cautela. 
Embora, o presente estudo tenha sido elaborado com as melhores técnicas e informações 
disponíveis no mercado, ele não representa garantia de resultados futuros.  
 
 
 
 



 

 www.agilaconsultoria.com.br                                       Outubro | 2016                                                                      pg 72 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7 
 Condições Restritivas 
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• Este estudo é apresentado como um estudo de viabilidade hoteleira para uma 
propriedade de proposta específica, não sendo, portanto, um relatório de avaliação 
econômica. Está baseado em dados levantados junto a, incluindo, mas não se 
restringindo, redes hoteleiras, hotéis independentes, institutos de pesquisa, entidades 
de classe, órgãos e empresas privadas e públicas, entre outros, que estão sujeitos a 
variações.  
 

• Em função da impossibilidade de auditoria, assumimos como verdadeiros os dados 
obtidos junto ao mercado.  
 

• Apesar, do presente relatório, ter sido elaborado com as melhores técnicas, em função 
de eventuais mudanças abruptas nas condições econômicas, de eventuais mudanças 
de cenário e de tendências imprevisíveis no período de execução deste estudo, não 
oferecemos garantia de que as estimativas, projeções, suposições, afirmações, 
previsões de desempenho futuro e tendências apontadas neste relatório efetivamente 
se confirmarão. Dessa maneira, poderão ocorrer eventuais diferenças entre os 
resultados operacionais futuros do empreendimento em análise e os resultados 
projetados neste relatório.  
 

• O presente relatório não pode ser, em nenhuma condição ou tempo, referencial para 
justificar lucros ou perdas, assim como, nenhuma reivindicação poderá ser feita, por 
nenhuma das partes envolvidas no desenvolvimento, operação e comercialização do 
empreendimento hoteleiro, bem como, por parte do investidor (comprador) dos 
apartamentos ou cotas, contra a Ágila Consultoria Hoteleira Ltda ou qualquer de seus 
parceiros para reaver perdas ou danos que qualquer uma das partes eventualmente 
sofra.  
 

• Não nos responsabilizamos por quaisquer eventos, condições ou circunstâncias que 
afetem o valor de mercado da propriedade que venham a se concretizar após a data 
deste relatório ou a data de inspeção da propriedade.  
 

• Não assumimos nenhuma responsabilidade nas questões de natureza legal, nem 
tampouco sobre o direito à propriedade, a qual se assume ser comercializável e livre 
de quaisquer restrições de escritura ou direito de uso. A propriedade é avaliada como 
sendo legalmente livre e desimpedida. 
 

• Não realizamos nenhuma perícia técnica no terreno, em relação ao seu solo ou 
quaisquer outros aspectos técnicos ou ambientais, razão pela qual, não assumimos 
quaisquer responsabilidades relacionadas a este assunto.  
 

• Assumimos que o uso do solo e a construção do hotel estão de acordo com as leis 
locais de zoneamento.  
 

• Assumimos que a propriedade está em total acordo com as leis, licenças e 
regulamentações locais e que estas podem ser renovadas livremente ou transferidas 
para proprietários terceiros.  
 

• Assumimos que o projeto hoteleiro considerado neste estudo atenderá a todas as 
exigências legais e técnicas previstas em lei. 
 

• Não consideramos quaisquer contratos de financiamento, leasing e similares, ou 
quaisquer outros compromissos ou ônus. 
 

• Em algumas tabelas deste relatório os valores foram arredondados para uma melhor 
leitura e visualização, no entanto, para efeito de cálculo foram utilizadas todas as casas 
decimais. Eventuais diferenças, portanto, se devem a esse fato. 
 

• Não se pode requerer à Ágila Consultoria Hoteleira testemunhar ou apresentar-se em 
juízo em razão desta análise sem a existência de preparações prévias, e apenas 
quando os gastos incorridos sejam devidamente cobertos adiantadamente.  



 

 www.agilaconsultoria.com.br                                       Outubro | 2016                                                                      pg 74 

• A qualidade da administração do hotel tem uma relação direta com a viabilidade 
econômica ou o valor de mercado do empreendimento. As projeções financeiras 
apresentadas nesse relatório presumem um desenvolvimento responsável e uma 
administração competente. Qualquer variação nestas condições pode acarretar um 
significativo impacto nos resultados operacionais projetados.  
 

• Está acordado que nossa responsabilidade para com o cliente está limitada, para fins 
de indenização por eventuais danos, ao valor dos encargos pagos pela realização 
deste trabalho. Nossa responsabilidade está limitada exclusivamente ao cliente, e o 
uso deste relatório por terceiros está sob risco do cliente ou dos próprios terceiros.  
 

• Nenhuma informação deste estudo pode ser reproduzida em separado, ou fora do 
contexto deste relatório, nem mesmo ser distribuída para o público através de materiais 
publicitários, relações públicas, jornais, revistas ou outra mídia sem o consentimento 
formal escrito da Ágila Consultoria Hoteleira.  
 

• As informações contidas neste relatório não são nem devem ser interpretadas como 
qualquer tipo de oferta, convite, aconselhamento ou sugestão de investimentos, 
compra de apartamentos ou cotas de participação.  
 

• A Ágila Consultoria Hoteleira não possui nenhum tipo de benefício sobre o sucesso das 
vendas das unidades ou cotas de participação. 

 
• A atividade hoteleira apresenta riscos de várias naturezas, macroeconômica, 

operacional, mercadológica (como o surgimento de novos concorrentes), entre outras. 
Assim, recomendamos que a análise de investimento seja feita de maneira detalhada e 
com cautela. Embora, o presente estudo tenha sido elaborado com as melhores 
técnicas e informações disponíveis no mercado, ele não representa qualquer garantia 
de resultados futuros.  
 

 



“Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de 

compra de títulos e valores mobiliários. Os potenciais investidores não devem tomar nenhuma decisão de investimento com base nas informações contidas 

nesta minuta” 

62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V - MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO 
  



















“Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de 

compra de títulos e valores mobiliários. Os potenciais investidores não devem tomar nenhuma decisão de investimento com base nas informações contidas 

nesta minuta” 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 
  



 

Página 1 de 20 

CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO “CEDROS CONDOHOTEL LEME” 
 

(artigo 32, “j”, da Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 e artigos 1.332 e seguintes da Lei 10.406 de 
10 de janeiro 2002) 
 
Em obediência ao contido no artigo 1.332 da lei 10.406 de 10 de dezembro de 2002 (“Código Civil”) 
e todos os artigos remanescentes da Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964 (“Lei de Condomínio 
e Incorporações”), que não foram recepcionados pelas disposições do Código Civil, convivendo os 
diplomas legais no sistema jurídico pátrio naquilo que não forem evidentemente incompatíveis, é 
outorgada a convenção de condomínio a seguir (“Convenção de Condomínio”), devendo a ela 
ficarem sujeitos todos os condôminos, bem como quaisquer ocupantes e visitantes. 
 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 
Artigo 1º O condomínio “CEDROS CONDOHOTEL LEME”, doravante denominado 
(“Condomínio”) regular-se-á pelas disposições do Código Civil e pelos artigos remanescentes da 
Lei de Condomínio e Incorporações, que não conflitarem com o Código Civil, por toda a legislação 
aplicável e, especialmente, pela presente Convenção de Condomínio, sendo composto de duas 
partes distintas, a saber: 
 

(a) partes de condomínio, ou seja, de uso e propriedade comuns (“Áreas Comuns”), e 
 

(b) 84 (oitenta e quatro) partes de uso e propriedade exclusivos, denominadas 
unidades autônomas (“Unidades Autônomas” ou “Apartamentos”). 

 
Artigo 2º Constituem as Áreas Comuns, as partes de propriedade comum a todos os 
condôminos, acessórios indissoluvelmente ligados às Unidades Autônomas, não suscetíveis de 
divisão ou alienação de forma destacada daquelas nem de utilização exclusiva por qualquer 
condômino, além das mencionadas no artigo 1.331, parágrafo segundo do Código Civil e as 
mencionadas no artigo 3º da Lei nº 4.591/64, muito especialmente, o terreno onde se erguerão as 
edificações, os montantes, as colunas, as vigas, os pisos, as escadas e partes externas das 
edificações, os ornamentos, as fachadas, os halls, escadas, elevadores, os encanamentos troncos 
de entrada e saída de água, luz, esgoto e telefone, a cobertura das edificações, os reservatórios de 
água, o restaurante e suas dependências, os vestiários, as áreas reservadas à recepção, lobby, as 
salas destinadas à administração do Condomínio, à gerência operacional, às reservas e à 
governança, os sanitários localizados nas áreas comuns, cozinha, a garagem coletiva do edifício, as 
rouparias de cada andar, o almoxarifado, depósitos, gerador, enfim, tudo o mais que por sua natureza 
ou função sejam de uso comum do Condomínio, nos termos do respectivo “Instrumento de Memorial 
de Incorporação”, partes estas que não poderão ser alteradas, retiradas ou substituídas, salvo 
expressa alteração desta Convenção de Condomínio, resultante de deliberação dos condôminos 
tomada em assembleia geral de condôminos com quórum de 100% (cem por cento) dos votos totais 
dos condôminos, mesmos daqueles condôminos que forem inadimplentes. 
 
Artigo 3º Constituem partes de propriedade exclusiva ou privativa dos condôminos do 
Condomínio as Unidades Autônomas com as suas respectivas áreas e frações ideais no terreno. 
 
CAPÍTULO II - DO DESTINO E DA UTILIZAÇÃO DAS DIFERENTES PARTES DO CONDOMÍNIO 
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Artigo 4º Todas as 84 (oitenta e quatro) Unidades Autônomas assim como determinadas Áreas 
Comuns serão destinadas exclusivamente para fins da exploração de atividade de HOTELARIA por 
uma operadora hoteleira (“Operadora Hoteleira”) sob o regime de condomínio hoteleiro, denominado 
“CONDOHOTEL”, os quais deverão ser obrigatoriamente mantidos em funcionamento pelo 
Condomínio, sempre em conformidade com o regulamento interno do Condomínio (“Regulamento 
Interno”) e demais disposições pertinentes, constantes desta Convenção de Condomínio. 
  
Artigo 5º Em razão da instituição do CONDOHOTEL, os condôminos deverão ceder à 
Operadora Hoteleira o direito de explorar as Áreas Comuns e as respectivas Unidades Autônomas 
no âmbito CONDOHOTEL por meio de celebração de contratos específicos, assim como aderir a 
“sociedade por conta de participação” que terá como sócia ostensiva a Operadora Hoteleira.  
 
Artigo 6º As vagas para estacionamento destinam-se exclusivamente à guarda de automóveis 
de passeio, de tamanho adequado à respectiva área, de uso comum do Condomínio, com ou sem 
emprego de manobrista, devendo ser respeitado o disciplinamento estabelecido no Capítulo IV 
abaixo.  
 
Artigo 7º As Áreas Comuns integram a infraestrutura do sistema de prestação de serviços 
hoteleiros e se destinam às finalidades que lhes são específicas, sendo vedado o seu uso para 
quaisquer outras.  
 

CAPÍTULO III - DO MODO DE USAR AS COISAS E SERVIÇOS COMUNS 
 
Artigo 8º As Áreas Comuns serão utilizadas na conformidade com seu destino e com 
observância das disposições contidas nesta Convenção de Condomínio e do que vier a dispor, 
complementarmente, o Regulamento Interno. 
 

CAPÍTULO IV- DA GARAGEM COLETIVA 
 
Artigo 9º Todas as vagas de estacionamento do Condomínio serão destinadas prioritariamente 
para o estacionamento de veículos dos hóspedes do hotel, a título oneroso ou gratuito. Os 
condôminos não terão direito de utilizar tais vagas, exceto como qualquer outro cliente, nas 
condições previstas nesta Convenção de Condomínio. 
 
Parágrafo Primeiro: As vagas de estacionamento serão utilizadas exclusivamente para guarda de 
veículos, sendo vedada sua utilização para quaisquer outros fins. 
 
Parágrafo Segundo: Outras normas específicas, além daquelas estabelecidas nesta Convenção 
de Condomínio, para disciplinar a utilização das vagas de estacionamento poderão ser 
estabelecidas por assembleia geral especialmente convocada para esse fim.  
 
Artigo 10º Para otimizar o uso das vagas de estacionamento, o Condomínio poderá ceder, a 
título oneroso, as respectivas áreas para empresa gerenciadora de estacionamentos (“Operadora de 
Estacionamento”), a qual ficará encarregada da administração da área cedida e prestação de 
serviços de manobrista, devendo o respectivo contrato prever as condições de tal uso e as normas 
suplementares a esta Convenção que disciplinarão a utilização de tais vagas. 
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Parágrafo Primeiro: Somente na hipótese de as vagas de estacionamento serem gerenciadas por 
Operadora de Estacionamento, caso a oferta de vagas seja superior à demanda oriunda dos 
hóspedes, poderão tais vagas ser destinadas para estacionamento de veículos de terceiros que não 
sejam hóspedes do Hotel. Neste caso, os veículos deverão ser estacionados por manobristas 
contratados pela Operadora de Estacionamento. 
 
Parágrafo Segundo: Na hipótese prevista neste Artigo 11º, terceiros não poderão ter acesso às 
áreas de estacionamento, de modo que o acesso aos veículos lá estacionados deverá ser feito pelos 
manobristas contratados pela Operadora de Estacionamento, cabendo a ela zelar pelo cumprimento 
do disposto nesta Parágrafo.  
 
Parágrafo Terceiro: Em caso de exploração das vagas de garagens por Operadora de 
Estacionamento, caberá a ela contratar os seguros contra roubo e furto cabíveis, além de quaisquer 
outros que a lei venha a determinar, respondendo a Operadora de Estacionamento por todos e 
quaisquer danos causados em função do exercício de suas atividades. A Operadora de 
Estacionamento também responderá perante o Condomínio e a Operadora Hoteleira por todos os 
danos causados a terceiros pela utilização das vagas de estacionamento, devendo mantê-los 
indenes de quaisquer pleitos, reclamações ou ações que venham a ser apresentados pelos usuários 
de tais vagas, sejam hóspedes do Hotel ou não. 
 

CAPÍTULO V – DA OPERADORA HOTELEIRA 
 
Artigo 11º Em vista da destinação hoteleira do “CONDOMÍNIO “CEDROS CONDOHOTEL 
LEME”, os condôminos deverão contar com a Operadora Hoteleira na prestação de serviços de 
hotelaria para gerir os serviços hoteleiros ofertados no âmbito do CONDOHOTEL. 
 
Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido, como condição essencial deste Condomínio, que 
existe entre todos os Condôminos uma comunhão de interesses na exploração comum do todo 
composto pelo CONDOHOTEL, de maneira conjunta e uniforme, de modo que a realização dos 
serviços hoteleiros deverá sempre ficar a cargo da Operadora Hoteleira, por meio de uma estrutura 
jurídica que lhe assegure a posse de todas as Unidades Autônomas, para que em conjunto sejam 
elas utilizadas como meio de hospedagem, assim como das Áreas Comuns necessárias para 
prestação dos serviços hoteleiros.  
 
Parágrafo Segundo: Os condôminos, assim como aqueles que vierem a se tornar condôminos, por 
conta da comunhão de interesses que os une, obrigatoriamente serão parte dos instrumentos 
contratuais que viabilizam a exploração do CONDOHOTEL pela Operadora Hoteleira, na proporção 
que as Unidades Autônomas de sua titularidade representem no todo composto pela totalidade das 
Unidades Autônomas. 
 
Artigo 12º As fachadas, a cobertura, as Áreas Comuns e as Unidades Autônomas serão 
disponibilizadas para a Operadora Hoteleira divulgar e promover a sua marca e aquela a que o hotel 
a ser instalado no Condomínio estiver filiado, sempre observando a legislação aplicável e os termos 
do contrato a ser firmado para disciplinar essa utilização. 
 
Parágrafo Primeiro: A utilização das fachadas, cobertura, Áreas Comuns e Unidades Autônomas 
para promover ou divulgar qualquer outra marca que não aquela da Operadora Hoteleira ou da rede 
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de hotéis a que o hotel estiver filiado somente poderá ser feita com a anuência da Operadora 
Hoteleira. 
 
Parágrafo Segundo Para fins operacionais, a Operadora Hoteleira poderá alterar a designação 
atribuída para as Unidades Autônomas nesta Convenção. 
 
Artigo 13º Exceto disposição contratual contrária, a Operadora Hoteleira será a única 
responsável pela prestação dos serviços de hospedagem e demais serviços correlatos aos hóspedes 
e aos visitantes do hotel a ser instalado no Condomínio, devendo manter o Condomínio a salvo e 
indene de qualquer reclamação, pretensão ou demanda promovida por tais hóspedes ou visitantes. 
 
Artigo 14º Em obediência aos compromissos assumidos pelos condôminos, a Incorporadora 
contratará a Operadora Hoteleira especializada em administração para a administração dos serviços 
hoteleiros, para 8 (oito) anos, a partir do início da operação do CONDOHOTEL, renováveis por mais 
8 (oito) anos automaticamente no silêncio das partes. O contrato entre o Condomínio e a Operadora 
Hoteleira deverá obedecer aos termos desta Convenção e em especial, aos constantes desta 
cláusula. 
 

CAPÍTULO VI – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONDÔMINOS 
 
Artigo 15º São direitos e obrigações dos condôminos: 
 

(a) dispor da respectiva Unidade Autônoma para fins de exploração hoteleira, 
observadas as restrições à transferências da respectiva Unidade Autônoma a que 
esteja sujeito, cabendo-lhe, inclusive, cientificar e obter a anuência do adquirente 
sobre a destinação específica e restrições a livre utilização das Unidades 
Autônomas, previstas nesta Convenção, 

 
(b) comparecer às Assembleias Gerais, bem como convocá-las pela forma prescrita 

nesta Convenção, qual seja, condôminos que representem 3/4 (três quartos) dos 
votos do Condomínio, e nelas discutir, votar e ser votado, respeitando, neste 
particular, as disposições próprias deste instrumento; 

 
(c) ser eleito Síndico, Subsíndico ou membro do Conselho Consultivo, observadas as 

disposições desta Convenção de Condomínio; 
 
(d) propor à Assembleia Geral as providências que lhe parecerem adequadas à 

conservação e defesa do patrimônio comum; 
 
(e) formular queixas ou reclamações, por escrito, ao Síndico ou à Operadora Hoteleira; 

e 
 
(f) examinar, a qualquer tempo, os livros e arquivos do edifício e pedir esclarecimentos 

à Operadora Hoteleira ou ao Síndico. 
 
Artigo 16º Artigo 27 - Igualmente, todos os condôminos se obrigam a: 
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(a) destinar sua Unidade Autônoma à operação hoteleira mencionada nesta 
Convenção de Condomínio, de acordo com a estrutura funcional do edifício; 

 
(b) não mudar a forma externa de sua Unidade Autônoma, bem como não modificar a 

fachada do edifício nem a distribuição interna dos compartimentos de sua Unidade 
Autônoma; 

 
(c) não vender, sem oferecer à Operadora Hoteleira a preferência de compra da sua 

Unidade Autônoma, fazendo constar as obrigações, restrições e proibições 
constantes desta Convenção de Condomínio no respectivo instrumento de venda 
e compra, inclusive no que diz respeito à participação na sociedade em conta de 
Participação e demais contratos no âmbito do CONDOHOTEL; 

 
(d) concorrer nas despesas do Condomínio, na forma do estabelecido no artigo 1336 

inciso I do Código Civil e do artigo 1340, na medida que necessário; 
 

(e) manter atualizado seu endereço constante dos registros do Condomínio; e 
 

(f) não interferir, sem motivação, na regular exploração hoteleira pela Operadora 
Hoteleira de sua Unidade Autônoma. 

 
Parágrafo Primeiro: Para os efeitos desta Convenção de Condomínio e em especial deste 
Capítulo, entende-se por condômino tanto o titular do domínio como o titular de direito de aquisitivo 
de Unidade Autônoma, de forma que, considerando as características do empreendimento, o mero 
ocupante não terá qualquer representação perante o Condomínio. 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de venda, doação, legado, usufruto, cessão de direitos, locação ou 
qualquer de transação que importe na transferência da propriedade ou da posse de suas Unidades 
Autônomas, os adquirentes ficarão automaticamente obrigados à observância de todos os 
dispositivos desta Convenção de Condomínio e do Regulamento Interno, ainda que nenhuma 
referência a esta cláusula seja feita no instrumento público ou particular de transferência.  
 
Parágrafo Terceiro: Para os fins previstos no artigo 1339, parágrafo 2o. do Código Civil, fica 
expressamente vedada a alienação de qualquer parte acessória das Unidades Autônomas a 
terceiros que não sejam condôminos. 
 
Artigo 17º É proibido a qualquer Condômino: 
 

(a) realizar quaisquer obras em suas Unidades Autônomas, ou nas Áreas Comuns, 
exceto quando expressamente autorizado pelo Síndico, e mediante prévia e 
expressa anuência da Operadora Hoteleira; 
 

(b) usar diretamente sua Unidade Autônoma, sem a observância da posse da 
Operadora Hoteleira sobre ela; 
 

(c) dar a Unidade Autônoma destinação diversa da finalidade hoteleira do Condomínio; 
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(d) transferir a posse da sua Unidade Autônoma a outra Operadora Hoteleira que não 
aquela reconhecida nesta Convenção ou em Assembleia Geral como a responsável 
pela operação dos serviços hoteleiros prestados no Condomínio, ou de qualquer 
forma permitir a outra Operadora Hoteleira a exploração comercial de sua Unidade 
Autônoma; 
 

(e) embaraçar ou ocupar as Partes de Comuns, inclusive mediante a utilização direta 
das vagas de estacionamento, sem a observância das condições e preços impostos 
pela Operadora de Estacionamento; e 
 

(f) colocar ou fixar toldos, inclusive de plástico, placas, letreiros de propaganda ou 
quaisquer outros objetos nas Unidades Autônomas, janelas, fachadas ou Partes 
Comuns do edifício. 

 
Artigo 18º A falta de cumprimento ou inobservância de qualquer das estipulações desta 
Convenção, tornará infrator o condômino, passível de penalidade (advertência e/ou multa) formulada 
expressamente pelo Síndico. Na hipótese de faltas que perduram no tempo, se não atendida a 
advertência no prazo fixado, será a mesma convertida em multa no valor de uma contribuição mensal 
ordinária do mês anterior ao da penalização, tudo sem prejuízo do condômino infrator responder 
perante o Condomínio, os demais condôminos e a Operadora Hoteleira pelas perdas e danos que 
a infração lhes tiver dado causa. 
 
Parágrafo Único: Na hipótese de reincidência em infração a esta Convenção, seja ela genérica ou 
específica, o valor da multa determinada nesta cláusula será acrescido de 50% (cinquenta por cento). 
 

CAPÍTULO VII – DOS ENCARGOS, FORMAS E PROPORÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA AS DESPESAS DE CUSTEIO E PARA AS EXTRAORDINÁRIAS 

 
Artigo 19º Cada condômino concorrerá para todas as despesas do Condomínio de acordo com 
o orçamento fixado para o exercício, recolhendo as respectivas quotas nos primeiros 10 (dez) dias 
de cada mês a que correspondem. Também concorrerá para o rateio das despesas extraordinárias, 
recolhendo a respectiva quota nos primeiros 10 (dez) dias do mês subsequente ao do recebimento 
do aviso para pagamento, o qual deverá ser expedido por carta registrada ou sob protocolo. 
Ressalvando-se, porém, que se o vulto das despesas extraordinárias indicar a necessidade do 
parcelamento da arrecadação, os correspondentes vencimentos serão fixados pelo Síndico e, 
conforme o caso, pela Assembleia Geral. Tendo em vista a existência de diversas áreas comuns, as 
despesas do Condomínio dividem-se em despesas gerais ordinárias e extraordinárias. 
 
Parágrafo Único: Em razão da estrutura contratual do CONDOHOTEL, determinadas despesas 
ordinária e extraordinárias, específicas e não específicas, do Condomínio, relacionadas e 
decorrentes da operação do CONDOHOTEL pela Operadora Hoteleira poderão ser contratualmente 
atribuídas para a Operadora Hoteleira, a qual deverá assumir a responsabilidade pelos seus 
pagamentos. 
 
Artigo 20º Constituem despesas gerais ordinárias as relativas às áreas do Condomínio que 
sejam comuns a todos os condôminos, quais sejam: 
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(a) os prêmios de seguro, com exclusão do valor correspondente ao seguro facultativo 
que cada condômino queira fazer, além dos obrigatórios;  
 

(b) os tributos lançados sobre as partes e coisas comuns do Condomínio;  
 

(c) as despesas derivadas do consumo de luz, força, água, esgoto e telefones de uso 
comum, bem como de aquisição de materiais de limpeza;  
 

(d) a remuneração se for o caso, do Síndico;  
 

(e) salários dos empregados do Condomínio, bem como os respectivos encargos 
sociais e trabalhistas, se houver;  
 

(f) as despesas de conservação, limpeza, reparações e manutenção do Condomínio 
e suas instalações de uso comum, notadamente as fachadas;  
 

(g) as despesas necessárias à implantação, funcionamento e manutenção dos 
serviços básicos; e 
 

(h) outras despesas autorizadas pelo Síndico, Operadora Hoteleira ou pela Assembleia 
Geral. 

 
Artigo 21º Constituem despesas gerais extraordinárias, a saber: 
 

(i) indenizações, multas, custas processuais, taxas judiciárias e honorários 
advocatícios, sobre os quais o Condomínio venha a ser condenado no pagamento, 
em virtude de ações intentadas pelo Poder Público ou terceiros; 
 

(j) obras e reformas indispensáveis à manutenção e à estrutura integral do 
Condomínio; e 
 

(k) acréscimos de construções, obras destinadas a repor as condições de 
habitabilidade do Condomínio. 

 
Artigo 22º Constituem despesas específicas ordinárias, aquelas referentes às áreas comuns, a 
saber: 
 

(a) segurança, limpeza, manutenção e recepção; 
 

(b) manutenção de elevadores, exaustores, grupo geradores de energia; 
 

(c) serviços públicos: consumo de energia elétrica, água e esgoto; 
 

(d) materiais diversos aplicados no edifício, limpeza, manutenção, etc.; 
 

(e) impostos, tributos, taxas e tarifas incidentes sobre o edifício; 
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(f) participação proporcional pelo número de vagas, nas despesas de manutenção e 
operação dos estacionamentos; 
 

(g) contratos de manutenção e conservação de equipamentos de uso específico do 
edifício; 
 

(h) pagamento de salários, remunerações, benefícios adicionais, benefícios sociais, 
verbas de representação, indenizações e demais encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais de todos os funcionários, se houver; 
 

(i) prêmios de seguros de acidentes de trabalho relativos aos funcionários  de caráter 
pessoal (contra riscos de acidentes, roubos ou furtos, envolvendo ocupantes das 
Unidades Autônomas e usuários das áreas internas ) e, em especial, seguro de 
responsabilidade civil e de lucros cessantes; e 
 

(j) despesas administrativas em geral. 
 
Artigo 23º Constituem despesas específicas extraordinárias aquelas mencionadas no Artigo 22º 
e que digam respeito às áreas comuns, que deverão ser rateadas de acordo com à fração ideal nas 
áreas comuns de sua respectiva Unidade Autônoma. 
 
Artigo 24º Entendem-se como despesas específicas dos titulares das Unidades Autônomas que 
deverão ser arcadas pelos referidos titulares: 
 

(a) consumo de água e esgoto, energia elétrica, gás, conforme apurado nos 
respectivos medidores, ligados às instalações comuns ou às instalações das 
respectivas concessionárias; 

 
(b) obras e reformas indispensáveis à manutenção e à estrutura integral da respectiva 

Unidade Autônoma. 
 

(c) seguro das benfeitorias e mobiliário das partes privativas; 
 

(d) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU da Unidade Autônoma;  
 
Artigo 25º Cada condômino participará do rateio das despesas condominiais, na proporção da 
respectiva quota ideal de terreno, discriminada no Memorial de Incorporação do Condomínio. 
 
Parágrafo Único: O condômino que aumentar as despesas comuns por sua exclusiva conveniência 
ficará responsável pelo excedente que motivar. 
 
Artigo 26º O exercício financeiro será de 12 (doze) meses, incumbindo ao Síndico preparar o 
orçamento para o exercício, estimando a despesa e fixando a receita do Condomínio, a fim de serem 
objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária. 
 
Parágrafo Único: A previsão poderá ser revista e majorada por deliberação em Assembleia Geral 
Extraordinária, se julgada insuficiente para cobrir as despesas do Condomínio. 
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Artigo 27º A receita do Condomínio será constituída pelas contribuições dos condôminos, 
aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e arrecadadas na forma prevista neste Capítulo, bem 
como pelo produto de empréstimos que forem autorizados pelo Conselho Consultivo, para fazer 
frente às despesas extraordinárias, para as quais sejam insuficientes os fundos condominiais. 
 
Artigo 28º O condômino que não pagar as contribuições para as despesas comuns nas datas 
fixadas ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o débito e juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, calculado pro rata die, além de honorários de advogado na base de 10% (dez por 
cento). O débito será também atualizado monetariamente, na mesma proporção da variação de 
índice fixado nesta Convenção de Condomínio ou outro que melhor refletir a inflação do período, 
verificada entre a data do vencimento e aquela em que se der o efetivo pagamento. 
 
Parágrafo Único: Caso sobrevenha legislação que permita a cobrança de multa superior ao valor 
ora estipulado, fica convencionado que será cobrada a maior multa legalmente permitida, não 
ultrapassando o limite máximo de 20% (vinte por cento). 
 
Artigo 29º Caso se faça necessário, mediante proposta do Síndico, os condôminos, reunidos em 
Assembleia Geral, poderão deliberar, por maioria dos presentes à Assembleia Geral, a criação de 
um fundo de reserva para o Condomínio, assim como a sua finalidade, as condições para sua 
utilização e para sua arrecadação, correspondente a 5% (cinco por cento) do orçamento do 
Condomínio (“Fundo de Reserva”). 
 

CAPÍTULO VIII - DO SÍNDICO, DA ADMINISTRAÇÃO, 
DO SUBSÍNDICO E DO CONSELHO CONSULTIVO 

 
Artigo 30º Aos condôminos, em Assembleia Geral, por maioria simples dos presentes, compete 
eleger bienalmente, ou antes, em caso de vacância, um Síndico, um Subsíndico e os membros do 
Conselho Consultivo, sendo permitida a reeleição. 
 
Parágrafo Primeiro: É vedada a escolha, para qualquer das funções referidas neste artigo, de 
proprietário multado em qualquer dos dois últimos exercícios, ou que, nesse mesmo período, tenha 
sido acionado judicialmente para pagamento de suas contribuições. 
 
Parágrafo Segundo: É vedada a escolha, para qualquer das funções referidas neste artigo, de 
proprietário que esteja inadimplente junto ao Condomínio. 
 
Parágrafo Terceiro: As funções acima não serão remuneradas, salvo deliberação em contrário, por 
maioria simples dos presentes à Assembleia Geral, que pode autorizar seja o Síndico – e somente 
ele – remunerado. 
 
Parágrafo Quarto: Os membros referidos nos preceitos anteriores serão considerados empossados 
desde a Assembleia Geral que os elegeu, todos com mandato de 02 (dois) anos.  
 
Parágrafo Quinto: A Operadora Hoteleira, por si ou por seu representante, poderá exercer a função 
de Síndico durante a primeira gestão, ficando-lhe assegurada a prorrogação automática por mais 02 
(dois) anos. 
 
Parágrafo Sexto: O preenchimento do cargo de Subsíndico é facultativo. 
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Artigo 31º A destituição do Síndico dar-se-á por deliberação de 90% (noventa por cento) dos 
votos totais do Condomínio, em Assembleia Geral Extraordinária para esse fim convocada. A 
destituição do Subsíndico ou de qualquer dos membros do Conselho Consultivo dar-se-á por 
deliberação de 51% (cinquenta e um por cento) dos condôminos presentes à Assembleia Geral 
Extraordinária, para esse fim especialmente convocada.  
 

Artigo 32º Ao Síndico, pessoa física ou jurídica, que poderá ser um condômino ou não, compete 
administrar e supervisionar os interesses gerais da coletividade condominial, atendendo às 
sugestões e reclamações que, no interesse do Condomínio, lhe sejam apresentadas mais 
especificamente, além dos demais encargos previstos nesta Convenção de Condomínio e na Lei, 
a saber: 
 

(a) representar ativa e passivamente o Condomínio, em juízo ou fora dele, praticar 
todos os atos em defesa dos interesses comuns, nos limites da Lei, desta 
Convenção de Condomínio e do Regulamento Interno, inclusive perante 
repartições públicas e terceiros em geral, podendo receber citações, intentar ações, 
desistir, firmar acordos, recorrer, receber e dar quitação; 

 
(b) zelar pelo cumprimento do recolhimento dos encargos trabalhistas e da previdência 

social, observadas as bases correntes, sem prejuízo do orçamento anual; 
 

(c) com a prévia manifestação e autorização da Operadora Hoteleira, aprovar a 
execução de obras e serviços extraordinários autorizados pelo Conselho 
Consultivo, quando inadiáveis, ou pela Assembleia Geral, nos casos gerais, tanto 
nas áreas e coisas comuns, quanto nas próprias Unidades Autônomas, 
especialmente, neste caso, se não cumpridas pelo condômino suas próprias 
obrigações, sempre respeitada a estrutura funcional do edifício; 

 
(d) cumprir e fazer cumprir esta Convenção de Condomínio e o Regulamento 

Interno, executando e fazendo executar as deliberações das Assembleias dos 
Condôminos, tomando as medidas de caráter geral ou urgente e impondo multa 
aos condôminos infratores; 

 
(e) acompanhar a cobrança e pagamento do valor da quota condominial. 

 
(f) acompanhar e tomar conhecimento da contratação de seguros do edifício contra 

incêndio, de responsabilidade civil contra terceiros com a Operadora Hoteleira. 
 

(g) prestar contas de sua gestão aos condôminos e apresentar orçamento para o 
exercício seguinte com o auxílio da Operadora Hoteleira, o qual poderá ter duração 
mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, conforme deliberação da 
Assembleia Geral; 

 
(h) fiscalizar o recolhimento aos cofres públicos, pontualmente, de todos os tributos 

que incidam sobre a área condominial e que sejam de responsabilidade do 
Condomínio; 
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(i) convocar as Assembleias Gerais e reuniões do Conselho Consultivo e de outros 
órgãos eventuais, e resolver casos que, porventura, não tiverem solução prevista, 
expressamente na Lei ou nesta Convenção de Condomínio; 

 
(j) dispor dos seguintes documentos para a administração, que deverão ser, 

obrigatoriamente, transferidos a seus sucessores, tudo devendo constar de relação 
na ata da eleição de cada novo Síndico: Livro de Ata da Assembleia Geral; Livro 
de Presença dos Condôminos na Assembleia Geral; Livro de Atas das Reuniões 
do Conselho Consultivo; Livro Caixa; Livro de Queixas, Ocorrências e Sugestões; 
Fichário de Empregados; Livro de Moradores; Livro de Protocolo e outros que a 
prática aconselhar, providenciando a sua abertura, numeração, rubrica e 
encerramento; além do arquivo de documentos de propriedade do Condomínio, 
como escrituras, plantas etc.; 

 
(k) manter guardada durante o prazo de 5 (cinco) anos, para eventual necessidade de 

verificação contábil toda a documentação relativa ao edifício; 
 

(l) considerando as características especiais deste prédio, cujo destino é hoteleiro, 
delegar funções administrativas, e outras  para a Operadora Hoteleira, nos termos 
do artigo 1.348, parágrafo segundo, do Código Civil; 

 
(m) representar o Condomínio na prorrogação do contrato firmado com terceiros, no 

que tange aos serviços de que será dotado o edifício. 
 

(n) dar imediato conhecimento à Assembleia Geral da existência de procedimento 
judicial ou administrativo, de interesse do Condomínio. 

 
Artigo 33º O Síndico será, a seu critério, auxiliado por um Subsíndico, que deverá ser proprietário 
de Unidade Autônoma do Condomínio, cooperando na administração geral. 
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese de renúncia, destituição ou impedimento do Síndico, assumirá as 
funções o Subsíndico e na sua falta ou impedimento, o membro mais idoso do Conselho Consultivo. 
 
Parágrafo Segundo: O membro do Conselho Consultivo que vier a assumir as funções de Síndico 
convocará a Assembleia Geral, que se reunirá dentro de 20 (vinte) dias corridos, contados da 
vacância do cargo, para proceder à eleição do novo Síndico, cujo mandato vigorará até a realização 
da Próxima Assembleia Geral Ordinária. 
 
Artigo 34º No exercício normal de suas atribuições, o Síndico e a Operadora Hoteleira não serão 
pessoalmente responsáveis pelas obrigações contraídas em nome e no interesse do Condomínio, 
mas responderão pelos prejuízos a que derem causa, por dolo, culpa, bem como pelos atos que 
excederem os poderes de administração. 
 
Artigo 35º O Conselho Consultivo será composto de 3 (três) membros efetivos, os quais serão 
obrigatoriamente proprietários de Unidades Autônomas. 
 
Parágrafo Único: No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos 
remanescentes e servirá até a próxima Assembleia Geral. Se ocorrer vacância da maioria ou da 
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totalidade dos cargos, a Assembleia Geral será convocada pelo Síndico para proceder à nova 
eleição, observado o “quorum” de maioria simples de votos dos condôminos presentes para a 
deliberação. 
 
Artigo 36º Ao Conselho Consultivo, caberão as atribuições de caráter consultivo e as previstas 
no artigo 1.356 da do Código Civil. 
 
Parágrafo Primeiro: O Conselho Consultivo se reunirá sempre que os interesses do Condomínio o 
exigirem, devendo o Síndico estar presente às reuniões para presidi-las. As decisões do Conselho 
Consultivo serão tomadas pelo voto da maioria, devendo ser lavrada a ata, em obediência, no que 
couber, ao estabelecido para as da Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Segundo: Como órgão de assessoria, as decisões do Conselho Consultivo não vinculam 
a atuação do Síndico. Quando a decisão do Síndico contrariar aquela do Conselho Consultivo, este 
poderá recorrer à Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Terceiro: No prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral Ordinária, 
independentemente de qualquer convocação especial, o Conselho Consultivo deverá 
obrigatoriamente emitir parecer sobre a prestação das contas e a previsão orçamentária, sendo certo 
que seu silêncio implicará em parecer favorável. 
 
Artigo 37º Não poderão ser eleitos para o Conselho Consultivo os condôminos impedidos de se 
eleger para a função de síndico. 
 

CAPÍTULO IX – DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
 
Artigo 38º As deliberações conjuntas dos condôminos serão tomadas em Assembleia Geral, 
Ordinária ou Extraordinária, realizada em dependências do próprio edifício, ou onde constar do edital 
de convocação, convocada e instalada na forma da Lei e desta Convenção de Condomínio, a fim de 
decidir matéria de interesse do Condomínio. 
 
Parágrafo Primeiro: A convocação das Assembleias Gerais, Ordinária e Extraordinária, será 
efetuada pelo Síndico, ou ainda, pela totalidade dos membros do Conselho Consultivo ou por 
condôminos que representem 3/4 (três quartos) dos votos do Condomínio. A convocação será feita 
por meio de edital de convocação enviado a cada condômino, através de carta registrada ou sob 
protocolo, para o endereço registrado no edifício, com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
corridos. 
 
Parágrafo Segundo: No edital de convocação constará, ainda que abreviadamente, a “ordem do 
dia”, sobre a qual deliberarão os presentes e mais o item “assuntos gerais e do interesse do 
condômino”. Também será indicado o dia, hora e local da realização da Assembleia Geral e a 
disposição de que não havendo quórum suficiente para a sua instalação em primeira convocação, a 
segunda se fará 30 (trinta) minutos após. 
 
Parágrafo Terceiro: Como exceção, ainda que não conste da “ordem do dia”, a Assembleia Geral 
tomará conhecimento de recurso apresentado por condômino ou pelo Conselho Consultivo, em face 
de decisão proferida pelo Síndico, Subsíndico ou pela Operadora Hoteleira e que faça referência 
especificamente, a esse mesmo condômino ou ao Conselho Consultivo. 
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Artigo 39º As Assembleias serão realizadas com a presença mínima, em primeira convocação, 
de 2/3 (dois terços) dos condôminos, quites em relação às despesas e multas do Condomínio e em 
segunda convocação, com qualquer número. As decisões, ressalvados os casos de quórum especial, 
adiante previstos, serão tomadas pela maioria simples de votos dos condôminos presentes.  
 
Artigo 40º As reuniões serão dirigidas por mesa composta por um presidente, escolhido entre os 
condôminos e secretariadas por pessoa de livre escolha do presidente eleito. No entanto, por 
determinação da maioria dos presentes, poderá ser presidida pela Operadora Hoteleira, na pessoa 
de seu representante.  
 
Parágrafo Único: Caberá, ainda, ao presidente da Assembleia Geral examinar o livro de Registro 
de Presença e verificar os requisitos necessários à instalação da reunião; examinar as procurações 
apresentadas, admitindo ou não o respectivo mandatário, com recurso dos interessados à própria 
Assembleia Geral; enquanto não deliberado a respeito, o voto dos mesmos será tomado em 
apartado; dirigir os trabalhos, determinando os atos a serem praticados pelo Secretário, colocando 
os assuntos em debate e votação, aceitando, ou não, as propostas apresentadas, podendo até 
mesmo inverter a “ordem do dia”; suspender a reunião, em face do adiantado da hora, ou se houver 
necessidade de coligir elementos ou completar informações, ou ainda se os trabalhos estiverem 
tumultuados, transferindo-a para outro dia ou local mais apropriado, com a aprovação da maioria 
simples dos presentes, e encerrar o Livro de Registro de Presenças e assinar o Livro de Ata da 
Assembleia Geral. 
 
Artigo 41º Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, em livro próprio, 
que poderá ser na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos e conter 
apenas a transcrição das deliberações tomadas, desde que os documentos ou propostas submetidos 
à Assembleia Geral, assim como as declarações de voto ou dissidência, referidas na ata, sejam 
numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer condômino que o solicitar, 
arquivados no edifício, devendo a mesa, a pedido de condômino interessado, autenticar exemplar 
ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado. 
 
Artigo 42º A ata da Assembleia Geral será lavrada por pessoa de livre indicação do seu 
Presidente, condômino ou não, devendo ser assinada pelo presidente e pelo secretário e levada para 
registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Quando a ata refletir alteração ou 
acréscimo de dispositivo constante nesta Convenção, será também averbada no Cartório de Registro 
de Imóveis da circunscrição competente. Cópia da ata será remetida a cada condômino, dentro de 
08 (oito) dias, da data da Assembleia Geral, ainda que não tenha sido registrada, para sua 
manifestação, também no prazo de 08 (oito) dias, sendo certo que o silêncio caracterizará sua 
aprovação integral e irrevogável.  
 
Artigo 43º A manifestação em contrário por parte de algum condômino será considerada como 
recurso, a ser apreciado na próxima Assembleia Geral. De toda forma, a decisão deve ser obedecida 
de imediato por todos os condôminos, ainda que vencidos nas deliberações, ou que a ela não tenham 
comparecido, mesmo que ausentes do domicílio e independentemente do recebimento pessoal do 
edital de convocação. 
 
Artigo 44º A Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada anualmente, até o final do primeiro 
trimestre após o término do exercício social e a ela caberá, principalmente: 
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(a) apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do Síndico e relatório de atividades 

da Operadora Hoteleira, tudo relativamente ao exercício social anterior; 
 

(b) fixar o orçamento do Condomínio e a forma de cobrança das respectivas despesas 
para o exercício em curso; 
 

(c) eleger o Síndico, Subsíndico e os Membros do Conselho Consultivo e de outros 
eventuais órgãos; 
 

(d) impor multa aos condôminos infratores; 
 

(e) conhecer e decidir recurso de condômino ou do Conselho Consultivo; e 
 

(f) decidir sobre assuntos de interesse geral e de outras matérias constantes da “ordem 
do dia”. 
 

Artigo 45º A Assembleia Geral Extraordinária decidirá, entre outros itens, sobre: 
 

(a) matéria específica da Assembleia Geral Ordinária, quando esta não for realizada 
tempestivamente, ou tenha surgido posteriormente; 

 
(b) alteração da presente Convenção; 

 
(c) destituição do Síndico, Subsíndico e/ou dos Membros do Conselho Consultivo e de 

outros eventuais órgãos, sem necessidade de motivação para essa decisão;  
 

(d) outros assuntos de interesse geral que, por sua natureza e/ou urgência, não possam 
aguardar a realização da Assembleia Geral Ordinária. 

 
Artigo 46º Sem prejuízo das disposições do Capítulo XII abaixo, deverão ser obedecidos, 
conforme a matéria, os seguintes “quóruns” para deliberação em Assembleia Geral: 
 

(a) assuntos gerais, que não os abaixo elencados - maioria simples de votos dos 
condôminos presentes; 

 
(b) destituição do Síndico com 90% (noventa por cento) dos votos totais dos 

condôminos, assim considerados tantos titulares de domínio como os titulares de 
direito de compra de Unidade Autônoma, em Assembleia Geral Extraordinária 
especialmente convocada para esse fim; 

 
(c) destituição dos Membros do Conselho Consultivo e de outros eventuais órgãos - 

51% (cinquenta e um por cento) dos condôminos presentes à Assembleia Geral 
Extraordinária para esse fim especialmente convocada; 

 
(d) ocorrência de sinistro, quórum previsto no artigo 1.357, caput, do Código Civil, 

metade mais um das frações ideais (construção em decorrência de destruição ou 
ameaça de ruína); 
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(e) alteração do regimento interno - metade mais um dos condôminos; 

 
(f) mudança da destinação do edifício ou Unidade Autônoma – cem por cento dos 

condôminos. 
 

(g) obras, se voluptuárias - voto de 2/3 (dois terços) dos condôminos; 
 

(h) obras, se úteis - voto da maioria dos condôminos; 
 

(i) obras, se nas partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar 
ou aumentar a utilização - voto de 2/3 (dois terços) dos condôminos; 

 
Parágrafo Primeiro: As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, 
independentemente de autorização, pelo Síndico, pela Operadora Hoteleira. 
 
Parágrafo Segundo – Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários que importarem em 
despesas excessivas somente poderão ser efetuados após autorização da Assembleia Geral, 
especialmente convocada pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer 
dos condôminos. Considera-se despesa excessiva aquela equivalente a um mês das despesas 
aprovadas em orçamento para o exercício em curso. 
 
Parágrafo Terceira -  A cada Unidade Autônoma, corresponderá um voto. Os condôminos em atraso 
no pagamento das quotas condominiais e de eventuais multas, não poderão tomar parte nas 
deliberações. Caso votem nas Assembleias, os seus votos serão nulos. 
 
Parágrafo Quarto - Em caso de empate na apuração dos votos, além de seu voto normal, caberá o 
de qualidade (desempate) ao Presidente da Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Quinto - O condômino poderá fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador, 
com poderes gerais para, legalmente, praticar os atos necessários e contrair obrigações, devendo o 
instrumento de procuração estar com a firma reconhecida. 
 
Artigo 47º A Assembleia Geral se reunirá e deliberará em ato contínuo. Os trabalhos poderão ser 
suspensos e prosseguirão em data posterior, quer pelo adiantado da hora, quer pela necessidade 
de corrigir elementos ou complementar informações, quer por estarem tumultuados os trabalhos, 
independendo de nova convocação. 
 
Artigo 48º A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, 
cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentalizadas em ata 
única.  
 

CAPÍTULO X – DAS ALTERAÇÕES DESTA CONVENÇÃO 
 
Artigo 49º Esta Convenção somente poderá ser modificada da seguinte forma: 
 

(a) no que disser respeito à alteração da destinação específica hoteleira das Unidades 
Autônomas e Áreas Comuns, assim como das disposições relacionadas ao 
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CONDOHOTEL, será exigida a concordância de 100% (cem por cento) dos votos 
dos condôminos, em Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada 
para tal fim; 

 
(b) quanto às demais alterações, será exigido o voto mínimo de 2/3 (dois terços) de 

todos os condôminos, em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 
convocada para tal fim; e 

 
(c) naquilo que disser respeito à alteração da destinação específica da garagem, será 

exigida a concordância expressa de 100% (cem por cento) dos votos dos 
condôminos, em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para 
tal fim. 

 
CAPÍTULO XI – DO REGULAMENTO INTERNO 

 
Artigo 50º O Regulamento Interno é o disciplinador da conduta interna dos condôminos, devendo 
ser cumprido e respeitado por todas as pessoas, condôminos e ocupantes do edifício, a qualquer 
título, suas famílias e empregados . Ficam, desde já, acrescentadas às normas de caráter regimental 
desta Convenção as seguintes disposições: 
 

(a) as chaves da casa de máquinas e demais dependências de propriedade e uso 
comuns do Edifício ficarão sempre em poder da Operadora Hoteleira, que as 
passará a seus sucessores, quando deixar suas funções; é vedada a permanência 
dessas chaves em apartamento que não o do Síndico ou de seus representantes 
no prédio, devendo existir sempre na portaria duplicata das mesmas para uso em 
caso de urgência; 

 
(b) a correspondência para os apartamentos, jornais, cartas, telegramas, embrulhos, 

etc. deverão ser entregues aos respectivos destinatários, pela recepção, em 
periodicidade programada pela Operadora Hoteleira; 
 

(c) além das atividades decorrentes da natureza do edifício, a critério da Operadora 
Hoteleira, é vedada a entrada nas dependências do edifício, sem licença daquela, 
de corretores, agenciadores, cobradores, ofertantes de produtos, serviços, 
vendedores ambulantes, solicitantes e pedintes de qualquer natureza, assim como 
de pessoas com fim de angariar donativos e misteres semelhantes, compradores 
de coisas usadas, jornais, garrafas, etc.; 
 

(d) o ingresso de empregados, caixeiros, fornecedores em geral, somente poderá ser 
feita pela entrada e elevador de serviço, salvo impedimento à sua utilização, e/ou 
autorizações especiais; 

 
Artigo 51º Havendo necessidade de complementar o Regulamento Interno, para atender aos 
interesses da coletividade condominial, deverão ser elaboradas e/ou alteradas regras pelo Síndico e 
aprovadas por maioria simples (Lei 10.931 de 2.08.04) dos condôminos ou titulares de direitos de 
compra de apartamentos integrantes do Condomínio, presentes na Assembleia Geral, 
especialmente convocada. Considerar-se-á nula, de pleno direito, qualquer disposição regimental 
que contrariar a presente Convenção.  
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CAPÍTULO XII– DO SEGURO, DO INCÊNDIO, DA DEMOLIÇÃO, 

DA RECONSTITUIÇÃO, DOS DANOS E OBRAS 
 
Artigo 52º O Condomínio é obrigado a proceder o seguro do prédio no prazo, e assim mantê-lo 
sob as penas da lei, contra os riscos de incêndio e outros sinistros que causem destruição no todo 
ou em parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do Condomínio, discriminando-se 
uma a uma as Unidades Autônomas e o total das partes comuns, com os respectivos valores. Poderá 
cada Condômino aumentar, por sua conta exclusiva, o valor do seguro de sua Unidade Autônoma, 
para cobrir o valor das benfeitorias, úteis ou voluptuárias que porventura realize na sua Unidade 
Autônoma, e, neste caso, pagará diretamente à companhia seguradora o prêmio correspondente ao 
aumento feito. 
 
Parágrafo Primeiro: O Condomínio fica obrigado a treinar equipes para orientação e salvamento, 
entre os condôminos e funcionários, para prevenção de incêndio no edifício. 
 
Parágrafo Segundo: Ficam fazendo parte integrante do presente instrumento, como se cláusulas 
deste fossem, o artigo 1346 do Código Civil e as disposições remanescentes dos artigos 14 a 18, do 
Capitulo III, do Título I, da Lei 4591, de 16 de dezembro de 1964, cujos termos os condôminos se 
obrigam a respeitar quando da ocorrência das hipóteses neles previstas. 
 
Parágrafo Terceiro: Em razão da estrutura contratual do CONDOHOTEL, a contratação dos seguros 
previstos neste capítulo poderá ser atribuída à Operadora Hoteleira, a qual deverá assumir a 
responsabilidade pelos seus respectivos pagamentos. 
 
Artigo 53º É vedado aos condôminos e/ou ocupantes, e empregados, causar danos às partes 
comuns do edifício. Os danos porventura causados deverão ser indenizados por quem os provocar, 
ficando também ao encargo de cada condômino a reparação, por sua conta, de todos os danos que 
às partes comuns ou qualquer das demais Unidades Autônomas do prédio, forem motivados, por 
defeitos de má conservação e utilização das instalações na sua propriedade, cabendo aos demais 
condôminos o direito de exigir daqueles que se descuidarem do conserto de sua Unidade Autônoma, 
o ressarcimento do custeio da reparação geral dos danos daí derivados. 
 

CAPÍTULO XV – DAS PENALIDADES 
 
Artigo 54º O condômino que violar as disposições legais, a Convenção ou o Regulamento 
Interno, além de ser compelido a desfazer a obra, abster-se do ato praticado ou reparar os danos 
causados, também ficará sujeito à aplicação de multa. Esta poderá chegar ao valor correspondente 
a cinco vezes a contribuição mensal de custeio do Condomínio, vigente à época da infração, de 
acordo com a gravidade da falta. A multa será devida tantas vezes quantas forem as infrações 
cometidas e será cobrada em dobro em caso de reincidência, observado sempre o teto de 5 (cinco) 
vezes o valor da contribuição mensal. 
 
Parágrafo Único: A multa será imposta e cobrada pelo Síndico, juntamente com a contribuição de 
vencimento imediatamente posterior. 
 
Artigo 55º O condômino, por si, seus inquilinos, prepostos e demais ocupantes da Unidade 
Autônoma, que não cumprir reiteradamente com seus deveres perante o Condomínio, praticará 
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comportamento antissocial, ficando, mediante deliberação de 3/4 (três quartos) dos condôminos 
restantes, sujeito à multa, no valor correspondente a cinco vezes da contribuição mensal de custeio 
do Condomínio, vigente à época da infração, dosada segundo a gravidade e reiteração da falta, 
independentemente de arcar com perdas e danos eventualmente apurados. 
 
Artigo 56º Aquele que por seu reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de 
convivência com os demais condôminos ficará sujeito à multa correspondente a dez vezes o valor 
da contribuição mensal de custeio do Condomínio, a ser deliberada em Assembleia ulterior por, no 
mínimo, 3/4 (três quartos) dos condôminos restantes. Poderá tal assembleia ainda deliberar que o 
condômino infrator seja convidado a se retirar do Edifício, dependendo, para tanto, da deliberação 
de 90% (noventa por cento) dos demais condôminos. 
 
Artigo 57º É facultado ao interessado recorrer, por escrito, para a Assembleia Geral, dentro de 
30 (trinta) dias contados do recebimento da comunicação da infração, recurso esse com efeito 
suspensivo, a ser julgado pela primeira Assembleia que se reunir, não se conhecendo os que forem 
interpostos fora do prazo. Em caso de excepcional gravidade, poderá ser convocada Assembleia 
Geral Extraordinária para julgar o recurso imediatamente. 
 
Parágrafo Único: No julgamento do recurso, a Assembleia Geral procederá a uma instrução sumária 
e oral sobre os fatos de que tiver resultado a multa, ouvindo a Operadora Hoteleira, o condômino em 
causa, testemunhas presentes e tomando conhecimento dos demais elementos de acusação e 
defesa existentes. Em seguida, será julgada a multa, pelo voto da maioria. 
 

Artigo 58º Em qualquer Assembleia Geral, a coletividade condominial poderá impor multas a 
condôminos que, por infrações, se tenham tornado passíveis de penalidades, realizando, se entender 
necessário, a instrução sumária de que trata o parágrafo único do artigo 65 supra, no que for 
aplicável. Dessa imposição não caberá recurso. 
 
Artigo 59º As multas recebidas e os juros moratórios constituirão receita do Condomínio. 
 

Parágrafo Único: O Síndico não poderá, sob nenhuma hipótese, deixar de aplicar as multas e 
quando for o caso, juros de mora e correção monetária devidos, sob pena de ser responsabilizada 
pelas verbas que deixar de arrecadar. 
 
Artigo 60º O pagamento da multa não exime o infrator de sua responsabilidade civil pelos danos 
causados. 
 
 

CAPÍTULO XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 61º Os inquilinos, prepostos e demais ocupantes, quanto aos atos praticados, serão 
solidários com os condôminos locadores ou cedentes da ocupação, perante o Condomínio, em 
relação às proibições, multas e ações decorrentes desta Convenção. 
 
Artigo 62º A denominação do Condomínio, constante nesta Convenção, será conservada “ad 
perpetuam” pelos condôminos. 
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Artigo 63º Fica assegurado à Incorporadora, enquanto houver Unidades Autônomas à venda no 
Condomínio e até o início da operação do CONDOHOTEL, o direito manter, ao seu critério, 
corretores e placas promocionais em madeira, metal ou acrílico, alusivas ao empreendimento, sendo 
autorizado o uso gratuito das partes comuns pelos corretores enquanto estiverem trabalhando. 
 
Artigo 64º A Incorporadora poderá instalar e manter, por um período de até 04 (quatro) anos, na 
cobertura do edifício e/ou em áreas externas ou internas do mesmo, placa do seu logotipo e atividade 
empresarial. Esta cessão de uso das referidas áreas do edifício será objeto de contrato específico, a 
ser formalizado com o Condomínio, através da Operadora Hoteleira, onde serão especificados o 
prazo de vigência e a remuneração mensal a ser paga ao Condomínio. 
 
Artigo 65º É permitido à Incorporadora e à Construtora a colocação, em caráter permanente e 
de forma gratuita, de placa simbólica de bronze ou de outro material/acabamento, na área comum 
situada na entrada do Condomínio. Também é permitido à Operadora Hoteleira, livre de ônus, 
enquanto perdurar o contrato de administração e operação hoteleira do Condomínio, manter no 
edifício sinais indicativos de seu nome e atividade, externa ou internamente, em locais previamente 
aprovados pela Incorporadora. De igual forma, poderá a Operadora Hoteleira, no mesmo período, 
por e divulgar seu nome/logotipo nos materiais, utensílios e produtos no geral utilizados nas 
dependências do edifício. 
 
Artigo 66º Nas Assembleias dos condôminos, a Operadora Hoteleira deverá comparecer 
obrigatoriamente, por representante legalmente constituído, independentemente de aviso, sob pena 
de perda automática do cargo, salvo justa causa devidamente comprovada. 
 
Artigo 67º Pela presente Convenção ficam conferidos à Operadora Hoteleira e ao Síndico 
poderes para o foro em geral, e, ainda, para representar o Condomínio perante quaisquer 
repartições públicas de administração direta ou indireta, federais, estaduais ou municipais e 
concessionárias de serviço público em geral. 
 
Artigo 68º A tolerância quanto a algum atraso ou omissão no cumprimento de quaisquer das 
obrigações ajustadas nesta Convenção, ou a não aplicação, em ocasião oportuna, das 
comunicações nela constantes, não importará em novação ou cancelamento das penalidades, que 
poderão ser aplicadas a qualquer tempo, caso permaneçam, as suas causas. 
 
Artigo 69º O Condomínio e a Operadora Hoteleira, desde que tenham agido com a diligência 
necessária no desempenho de suas atribuições, não serão responsáveis: 
 

(a) por prejuízos sofridos em função de furtos ou roubos ocorridos em qualquer das 
dependências do Edifício, inclusive no interior das Unidades Autônomas; 

 
(b) por sinistros, decorrentes de acidentes, extravios e danos que venham a sofrer os 

condôminos; 
 
(c) por extravios de quaisquer bens entregues pelos condôminos aos empregados do 

Condomínio. 
 
Artigo 70º As obrigações pecuniárias, constantes desta Convenção, assim como os valores em 
atraso, serão atualizados monetariamente desde a data de seu vencimento até a data do seu efetivo 
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pagamento, de acordo com a variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – (IGP-
DI/FGV), observando que: 
 

(a) na hipótese do pagamento do débito ocorrer ainda no mês do vencimento da 
contribuição ou obrigação em atraso, a atualização monetária será feita 
diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, mediante a incidência 
de fator de atualização monetária diária correspondente a 1/30 (um trinta avos) da 
variação do índice adotado, ocorrida entre o mês do pagamento e o mês 
antecedente; 

 
(b) se o pagamento das quantias em débito se der em qualquer mês subsequente ao 

mês do vencimento da contribuição ou obrigação em atraso, a atualização 
monetária do valor devido será feita até o dia 1º(primeiro) do mês do pagamento, 
com base na variação do índice adotado e daí em diante, até o dia do efetivo 
pagamento, mediante a incidência de fator de correção diária, correspondente a 
1/30 (um trinta avos) da variação daquele índice, ocorrida entre o mês do 
pagamento e o mês antecedente; 

 
(c) eventual diferença de valor, originada em defasagem do índice utilizado, por motivo 

de sua não divulgação em tempo hábil, será compensada no pagamento 
imediatamente seguinte; e 

 
(d) d) caso, em decorrência de decisão e/ou regulamentação governamental, ocorrer 

a extinção, mudança e/ou desvinculação do índice aqui adotado, como fator 
legalmente previsto para a atualização monetária das obrigações e contratos, a 
atualização monetária prevista nesta Convenção permanecerá em pleno vigor, 
passando a ser regulada, daí em diante, pelo índice que melhor reflita a taxa real 
de inflação, de escolha do Síndico e “ad referendum” da Assembleia. 

 
Artigo 71º Em caso de alienação ou de compromisso de alienação autônoma, constitui obrigação 
de o condômino alienante cientificar o Condomínio. Neste caso, os boletos relativos às despesas 
condominiais poderão passar a ser emitidos em nome do adquirente, que será responsável pelo seu 
pagamento nos termos do artigo 1.334 do Código Civil, outrossim, o adquirente de Unidade 
Autônoma responde pelos débitos do alienante, em relação ao Condomínio, inclusive multas e juros 
moratórios. 
 
Artigo 72º Fica eleito o Foro da Cidade de Leme do Estado de São Paulo, com renúncia de 
qualquer outro, para dirimir todas e quaisquer dúvidas resultantes da aplicação ou interpretação da 
presente Convenção. 



“Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de 

compra de títulos e valores mobiliários. Os potenciais investidores não devem tomar nenhuma decisão de investimento com base nas informações contidas 

nesta minuta” 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR 
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DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR 

(em atendimento ao Anexo I da Deliberação CVM 734/2015) 

 

INVESTIDOR 

1. Nome / Razão Social 

 

2. CPF / CNPJ 

3. Endereço  4. Número 5. Complemento 6. Bairro 

 

7. Código de 

Área 

 

8. Telefone  

 

9. Fax/E-mail 

10. CEP 11. Cidade 

 

12. Estado 13. País 

PESSOA NATURAL 

14. 

Identidade 

 

15. Órgão 

Emissor/UF 

16. Data 

Nascimento 

17. Nacionalidade 28. Estado Civil 

PESSOA JURÍDICA 

19. Data de 

Constituição 

 

20. Representante Legal 21. CNPJ/MF 

DECLARAÇÃO 

 

O INVESTIDOR, devidamente identificado nos quadros 1 a 21 acima, em atendimento à Deliberação 

CVM nº 734, de 17 de março de 2015, no âmbito da oferta pública de contratos de investimento coletivo 

(“CIC”), com dispensa de registro pela Comissão de Valores Mobiliários, do empreendimento 

(“EMPREENDIMENTO”) denominado CEDROS CONDOHOTEL LEME (“Oferta”), vem, pela 

presente, declarar que: 
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I – TEM CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA EM FINANÇAS, NEGÓCIOS E NO 

MERCADO IMOBILIÁRIO SUFICIENTES PARA AVALIAR OS RISCOS QUE ENVOLVEM 

A PARTICIPAÇÃO NA OFERTA E CAPACIDADE DE ASSUMIR TAIS RISCOS; 

 

 

II – TEM PLENO ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES 

PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO NA OFERTA, NOTADAMENTE AS CONSTANTES 

DO PROSPECTO RESUMIDO, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO 

EMPREENDIMENTO E DOS CONTRATOS QUE COMPÕEM O CIC;  

 

 

III – TEM CONHECIMENTO DE QUE SE TRATA DE OFERTA CUJO REGISTRO E/OU 

OUTROS REQUISITOS DO REGISTRO FORAM DISPENSADOS PELA CVM; 

 

 

IV – TEM CONHECIMENTO DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À 

OFERTA E À OPERAÇÃO HOTELEIRA, ABAIXO DESCRITOS; 

 

 

V – QUE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM III DA DELIBERAÇÃO CVM Nº 

734 DE 17 DE MARÇO DE 2015, POSSUI AO MENOS R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 

REAIS) DE PATRIMÔNIO OU ESTÁ INVESTINDO AO MENOS R$ 300.000,00 (TREZENTOS 

MIL REAIS) NA OFERTA. 

 

ASSINATURA 

 

 

________________________________________ 

LOCAL E DATA 

 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO INVESTIDOR 
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DEFINIÇÕES 

 
Para os fins desta declaração, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos na Secção “Definições” da 
página 1 do Prospecto, salvo referência diversa. O Prospecto poderá ser encontrado no endereço eletrônico: 
www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php, neste endereço clicar em “Prospecto Resumido” e o documento abrirá em 
uma nova janela. 
 

FATORES DE RISCO 
 
 
Antes de tomar a decisão de investir nos Contratos de Investimento Coletivo e adquirir as Unidades Imobiliárias, os 
Investidores devem considerar cuidadosamente todas as informações constantes deste Prospecto, do Estudo de Viabilidade 
e dos Contratos de Investimento Coletivo, em especial os Fatores de Risco descritos a seguir. A leitura deste Prospecto não 
substitui a leitura do Estudo de Viabilidade e dos Contratos de Investimento Coletivo.  
 
Os negócios, a situação financeira e os resultados das operações do Empreendimento, bem como o valor patrimonial da 
Unidade Imobiliária adquiridas, podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos apontados os quais, 
por conseguinte, podem impactar o Empreendimento e consequentemente o investimento imobiliário. 
 
A decisão de investimento demanda complexa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes. Recomenda-se 
que os potenciais compradores avaliem juntamente com sua consultoria jurídica e consultoria financeira os riscos 
associados a esse tipo de investimento.  
 
Riscos Relacionados ao Brasil, ao Setor Imobiliário e Hoteleiro 

 

Recessões econômicas podem reduzir, interromper ou levar à substituição dos serviços por outros concorrentes de 

menor preço 

 
Esses fatores poderão reduzir a ocupação do Empreendimento, afetando adversamente seu resultado. A utilização dos 
serviços por consumidores está diretamente relacionada às condições econômicas locais, nacionais e internacionais, como 
também à renda do público-alvo do empreendimento, ao crescimento do PIB e ao aumento do poder aquisitivo resultante 
de mudanças na política monetária relativas às taxas de juros e ao controle inflacionário. Em períodos de instabilidade ou 
recessão econômica os consumidores poderão reduzir significativamente a demanda pelos serviços oferecidos ou optar por 
outros de menor preço. Mudanças nas políticas monetárias governamentais que impliquem aumento da taxa de juros, 
variação cambial e redução do poder de compra dos clientes podem impactar adversamente o empreendimento. Também 
poderão afetar negativamente o empreendimento mudanças nos aspectos sociais e políticos locais, nacionais e 
internacionais.  
 

O governo brasileiro tem exercido e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Este 

envolvimento, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, poderão afetar adversamente o 

Empreendimento 

 
O governo brasileiro frequentemente intervém na economia brasileira e, de tempos em tempos, introduz mudanças 
significativas na política e nos regulamentos. As ações do governo brasileiro de controlar a inflação e outras políticas e 
regulamentação frequentemente envolvem, entre outras medidas, aumentos nas taxas de juros, mudanças nas políticas 
fiscais e monetárias, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de capital e limites às importações. As 
atividades da SCP e do Empreendimento, sua situação financeira e seus resultados de operações poderão ser adversamente 
afetados por mudanças na política ou regulamentação nos níveis federal, estadual e municipal que envolvam ou afetem 
fatores como: 
 

(a) taxas de juros; 

http://www.cedroscondohotelleme.com.br/index2.php
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(b) política monetária; 
(c) variações cambiais; 
(d) inflação; 
(e) liquidez do capital doméstico e mercado de empréstimos; 
(f) políticas tributárias; 
(g) alterações em leis trabalhistas; 
(h) regulamentações ambientais em nosso setor; 
(i) taxas de câmbio e controles e restrições sobre remessas para o exterior, como aquelas brevemente 

impostas em 1989 e começo de 1990; e 
(j) outros desenvolvimentos políticos, sociais ou econômicos que afetaram o Brasil. 

 
Não é possível assegurar que o governo brasileiro manterá as políticas econômicas atuais, ou que alguma mudança 
implementada pelo governo brasileiro afetará, direta ou indiretamente, os negócios e o resultado operacional da Ofertante 
ou do Empreendimento. 
 

O setor imobiliário é afetado pela conjuntura econômica do país e do próprio setor 

 
A demanda por novas Unidades Imobiliárias é influenciada por diversos fatores, incluindo o crescimento do nível de 
emprego, taxas de juros de longo e curto prazos, programas de financiamento hipotecário, confiança do consumidor, 
políticas governamentais, fatores demográficos e, em menor extensão, mudanças em impostos prediais, custos de energia 
e regulamentação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. O lançamento de novas unidades, por outro lado, é influenciado 
pelo estoque de unidades existentes, restrições na legislação de zoneamento, políticas governamentais, custo e 
disponibilidade de terrenos, custos diversos de construção e vendas, disponibilidade de financiamento, dentre outros 
fatores. Existem incertezas econômicas e políticas consideráveis que podem prejudicar o comportamento de compra dos 
clientes, os custos de construção, a disponibilidade de mão-de-obra e matéria-prima e demais fatores que afetam o setor 
imobiliário de modo geral. Taxas de juros mais altas podem afetar a capacidade dos compradores de unidades imobiliárias 
de obter financiamentos e, dessa forma, podem reduzir a demanda por novas unidades autônomas, além de tornarem menos 
atrativas as condições de investimento em unidades autônomas hoteleiras. A falta de disponibilidade de financiamento é 
outro fator que pode afetar a demanda por novas unidades autônomas, causando uma redução nas nossas vendas. A inflação 
também teve e poderá continuar a ter efeito sobre nossa situação financeira e em seus resultados operacionais.  
 

As Unidades Imobiliárias estão sujeitas a desvalorização, tendo em vista, inclusive, sua destinação específica 

 
A venda de Unidades Imobiliárias atreladas à exploração conjunta para a operação hoteleira está sujeita às volatilidades do 
mercado imobiliário, de forma que não se pode afirmar que a Unidade Imobiliária ora adquirida irá valorizar ou manter, a 
longo prazo, seu valor atual, inclusive por se tratar de Unidade Imobiliária com destinação voltada a empreendimento 
hoteleiro. Ademais, a valorização de imóveis verificada nos últimos anos poderá não se manter em períodos futuros, 
podendo haver desvalorização dos imóveis.  
 
O valor de mercado de imóveis poderá não acompanhar o crescimento observado nos últimos anos, o que pode impactar 
adversamente o valor de cada Unidade Imobiliária, e, consequentemente, do Empreendimento como um todo. A escassez 
de financiamentos ou aumento de taxas de juros podem diminuir a demanda por imóveis residenciais, comerciais ou 
hoteleiros, podendo afetar negativamente o valor do Empreendimento. Caso a economia entre em estado recessivo, pode-
se observar um decréscimo ou estagnação no valor do imóvel hoteleiro, o que poderá impactar adversamente no valor das 
unidades imobiliárias. 
 

O recente crescimento nos setores turístico e hoteleiro do Brasil poderá não ser mantido após a realização dos eventos 

esportivos dos anos de 2014 e 2016, o que pode impactar no resultado do Empreendimento. 

 
O setor hoteleiro no Brasil vem passando por franca expansão nos últimos anos, crescendo acima do produto interno bruto 
há mais de 10 anos. Não há como garantir que após os eventos esportivos de 2014 e 2016 o crescimento do número de 
turistas irá aumentar, como ocorreu em outros países que sediaram Copas do Mundo e Olimpíadas. A eventual queda nos 
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números de visitação por turistas poderá diminuir a taxa de ocupação e/ou do valor cobrado para o uso do Empreendimento, 
impactando negativamente o resultado.  
 

A crescente consolidação do setor hoteleiro no Brasil poderá exercer pressões nas margens e resultado operacional do 

empreendimento hoteleiro que será desenvolvido sobre as Unidades Imobiliárias  

 
Os principais riscos inerentes a empreendimentos hoteleiros são: (i) mudanças relevantes na situação macroeconômica 
brasileira ou mundial, inclusive no que concerne à ocorrência, duração e intensidade de recessões; (ii) aumento relevante 
dos custos operacionais, inclusive aqueles causados por conta de eventos da natureza; (iii) indisponibilidade de crédito ou 
disponibilidade de crédito em condições menos favoráveis do que as atuais; e (iv) crescimento no número de concorrentes, 
aumentando a oferta e diminuindo margens de lucro.  
 
A profissionalização e a consolidação do setor podem resultar em competidores cada vez mais estruturados e com um poder 
de barganha crescente junto a clientes e fornecedores, o que pode levar o Empreendimento a ter que diminuir preços de 
diárias, aumentar os seus gastos com divulgações das marcas que opera e aumentar programas de promoção. Se a empresa 
administradora do Empreendimento não for capaz de responder eficazmente a essa competição crescente, a ocupação do 
Empreendimento e o preço cobrado pelas diárias podem diminuir, afetando adversamente seus resultados financeiro e 
operacional.  
 

Os rendimentos e receitas do investimento nas Unidades Imobiliárias estão sujeitos à sazonalidade e poderão variar 

significativamente 

 
Tendo em vista que o investimento nas Unidades Imobiliárias depende do desempenho do setor hoteleiro, o adquirente das 
Unidades Imobiliárias está sujeito aos reflexos da sazonalidade, sendo que as receitas decorrentes da exploração do setor 
hoteleiro poderão se concentrar em determinadas épocas do ano. Consequentemente, os resultados operacionais obtidos 
pela SCP no Empreendimento poderão oscilar significativamente de um período a outro em razão de fatores sazonais, e 
essas variações poderão causar efeito adverso relevante na Remuneração a ser auferida pelas Unidades Imobiliárias. 
 

Limitações na infraestrutura de transporte aéreo e terrestre podem afetar a atratividade do Empreendimento 

 
A infraestrutura de transporte aéreo e terrestre constitui um fator importante para expansão da atividade de hotelaria no 
Brasil. Nesse sentido, a taxa de ocupação do Empreendimento poderá variar significativamente, dependendo das 
condições do transporte aéreo e terrestre que sirvam, em especial, a região da cidade de Leme. Eventuais interrupções ou 
suspensões nesses serviços poderão afetar significativamente a Remuneração. 

O aumento da concorrência na região do Empreendimento poderá afetar sua rentabilidade 

 
Caso haja a construção de outros empreendimentos hoteleiros na região do Empreendimento, tal fato poderá afetar 
adversamente a venda das Unidades Imobiliárias e o fluxo de hóspedes ao Empreendimento. Esses fatores poderão 
prejudicar de forma significativa a Remuneração. 
 

Mudanças climáticas podem ocasionar atrasos nas entregas das Unidades Imobiliárias 

 
Eventuais alterações climáticas adversas e imprevistas podem vir a acarretar atrasos em relação à entrega das obras de 
incorporação e construção da Incorporadora, bem como podem demandar a realização de investimentos adicionais e não 
planejados em relação aos empreendimentos, o que pode afetar adversamente os negócios da Incorporadora. 
Adicionalmente, condições climáticas adversas podem interferir no cronograma de execução dos projetos, o que pode levar 
ao adiamento nos cronogramas dos projetos e de investimentos da Incorporadora, impactando negativamente nos resultados 
da Ofertante. 
 

As Unidades Imobiliárias que integram o Empreendimento poderão ficar vagas e não gerar quaisquer rendas 

decorrentes de sua utilização 
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Poderá ocorrer uma baixa demanda por hospedagem no Empreendimento, por fatores diversos, incluindo qualquer 
circunstância que possa reduzir o interesse de visitantes na cidade ou região do Empreendimento, ou ainda, no próprio 
hotel, refletindo em uma redução da taxa de ocupação do hotel e, consequentemente, da receita gerada. 
 

A rentabilidade da operação hoteleira poderá sofrer oscilação relevante em caso de vacância das Unidades Imobiliárias, 
sendo que a baixa utilização das Unidades Imobiliárias que integram o Empreendimento, com a consequente ausência de 
receitas de hospedagem, poderá acarretar, inclusive, resultados negativos, com o impacto direto sobre a remuneração dos 
Investidores. 
 

As Unidade Hoteleiras podem não ter liquidez suficiente que possibilite a venda das mesmas pelos Investidores a 

terceiros  

 

Ao realizar o investimento nos Contratos de Investimento Coletivo por meio da aquisição das Unidades Imobiliárias, o 
Investidor deverá assumir as obrigações contratuais previstas nos Contratos de Investimentos Coletivo, assim como \z 
restrição do uso da Unidades Imobiliária que deverão ser destinadas exclusivamente à operação hoteleira na modalidade 
Condohotel assim como às restrições aplicáveis à alienação das referidas Unidades Imobiliárias a terceiros.  
 
Estas características, obrigações e restrições poderão impactar negativamente a liquidez das Unidades Imobiliárias limitar 
substancialmente a capacidade dos Investidores de vender suas Unidades Imobiliárias pelos preços, condições e ocasiões 
desejadas. 
 

A Alienação da Unidade Hoteleira para terceiros está condicionada à interveniência e anuência da Incorporadora e a 

outras condições especiais 

 

Conforme Cláusula 18ª do Compromisso de Venda e Compra, a alienação de uma Unidade Imobiliária pelo Investidor para 
terceiros só ocorrerá com a interveniência e anuência da Incorporadora, conforme previstos nos instrumentos que compõem 
o Contrato de Investimento Coletivo, e também atendendo às demais condições especiais que se fizerem necessárias. 
 

 

Riscos Relacionados à Incorporação e Construção do Empreendimento 

 

A Incorporadora poderá não ser capaz e finalizar a construção e implantação do empreendimento, nas mesmas 

condições originalmente previstas em sua estratégia de negócios, o que pode ter um efeito adverso sobre os resultados 

das Unidades Imobiliárias 

 
Na fase de construção e implementação do Empreendimento, a Incorporadora poderá não ser capaz de concluir o projeto 
dentro do cronograma ou do orçamento inicialmente estimado devido a uma série de fatores, incluindo, mas não se 
limitando a: (i) fenômenos naturais, condições ambientais e condições geológicas adversas; (ii) incapacidade e demora na 
obtenção da posse, aquisição ou arrendamentos das terras necessárias à implantação do Empreendimento em cumprimento 
com as leis imobiliárias brasileiras, mesmo que já tenha sido concluída a posse, aquisição ou arrendamento dos imóveis 
necessários; (iii) atrasos na obtenção e renovação de licenças ambientais ou quaisquer outras autorizações e aprovações 
por parte dos órgãos reguladores, inclusive em decorrência da incapacidade de cumprir com todas as condicionantes 
impostas pelos órgãos de licenciamento ambiental, que podem impactar cronograma do Empreendimento, elevando, 
significantemente, os prazos e valores inicialmente estimados para a construção do Empreendimento; (iv) falhas nos 
serviços necessários, incluindo imprevistos de engenharia, que podem levar a riscos de acidentes e impor custos adicionais 
para a adequação da construção; (v) possível desacordo entre os empreiteiros e subempreiteiros eventualmente responsáveis 
pela construção ou entre a construtora e empreiteiros e subempreiteiros eventualmente responsáveis pela construção, bem 
como atrasos na aquisição de equipamentos; (vi) falha na fabricação, montagem e/ou entrega dos equipamentos por partes 
dos fornecedores contratados, inclusive nos prazos inicialmente esperados; (vii) disputas trabalhistas; (viii) não obtenção 
e ou atraso dos desembolsos dos financiamentos previstos no quadro de usos e fontes do projeto; (ix) necessidade de uso 
do terreno pelo governo, decretação de bem de utilidade pública ou eventos similares; e (x) ocorrência de quaisquer eventos 
de caso fortuito ou força maior que afetem, de qualquer forma, a construção e implementação do Empreendimento. 
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Os interesses da Incorporadora podem ser conflitantes com os interesses dos Investidores das Unidades Imobiliárias 

 
A Incorporadora e seus sócios poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos e parcerias, buscar 
financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes com os interesses dos Investidores das Unidades 
Imobiliárias e causar um efeito material adverso nas atividades, situação financeira e resultados operacionais a serem por 
estes auferidos. 
 

As atividades da Incorporadora, inclusive para incorporação do Empreendimento, estão sujeitas à extensa 

regulamentação, o que pode aumentar o seu custo e limitar seu desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente 

suas atividades 

 
As atividades do setor imobiliário estão sujeitas a regulamentos, autorizações e licenças, expedidas por autoridades 
federais, estaduais e municipais, relativos à construção, zoneamento, uso do solo, proteção do meio-ambiente e do 
patrimônio histórico, dentre outros. Para desenvolver as suas atividades de incorporação e construção, inclusive do 
Empreendimento, a Incorporadora deverá obter, manter e renovar alvarás, licenças e autorizações de diversas autoridades 
governamentais. A Incorporadora empenha-se em manter a observância dessas leis, posturas e regulamentos, mas caso isso 
não seja possível, estará sujeita à aplicação de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação de 
autorizações dentre outras penalidades e restrições à sua atividade, o que poderá afetar de modo adverso suas atividades e 
a conclusão do Empreendimento. Não é possível garantir (i) que novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas, não 
serão aplicáveis à Incorporadora, que não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos 
existentes, ou que a Incorporadora obterá, para o Empreendimento, todas as autorizações e licenças tempestivamente, o 
que poderá provocar atrasos no desenvolvimento do Empreendimento. 
 

A Incorporadora pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas substanciais, o que pode afetar 

adversamente os negócios ou a condição financeira da Incorporadora 

 
A Incorporadora mantém apólices de seguro com cobertura de certos riscos em potencial, como danos patrimoniais, riscos 
de engenharia, incêndio, quedas, desmoronamentos, raios, explosão de gás e prováveis erros de construção. Todavia, a 
Incorporadora não pode garantir que a sua cobertura estará sempre disponível ou será sempre suficiente para cobrir 
eventuais danos decorrentes de tais sinistros. Além disso, existem determinados tipos de riscos que podem não estar 
cobertos por suas apólices, tais como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de certas 
atividades. Ademais, a Incorporadora pode ser obrigada ao pagamento de multas e outras penalidades em caso de atraso na 
entrega das unidades comercializadas, penalidades que não se encontram cobertas pelas apólices de seguro da 
Incorporadora. Adicionalmente, a Incorporadora não tem como garantir que, quando do vencimento de suas atuais apólices 
de seguro, conseguirá renová-las em termos suficientes e favoráveis. Por fim, sinistros que não estejam cobertos pelas 
apólices da Incorporadora ou a impossibilidade de renovação de apólices de seguro podem afetar adversamente os negócios 
ou a condição financeira da Incorporadora. 
 

Problemas com os empreendimentos imobiliários do controlador da Incorporadora que escapam ao seu controle 

poderão vir a prejudicar a sua reputação, bem como sujeitá-lo a eventual imposição de responsabilidade civil 

 
A reputação e a qualidade técnica das obras dos empreendimentos imobiliários realizados pelo controlador da 
Incorporadora diretamente, ou por meio de suas sociedades de propósito específico, individualmente ou em associação 
com sócios e parceiros, são fatores determinantes em suas vendas e crescimento. O prazo e a qualidade dos 
empreendimentos imobiliários dos quais o controlador da Incorporadora participa, no entanto, depende de certos fatores 
que estão fora do seu controle completo, incluindo a qualidade e a tempestividade na entrega do material fornecido para 
obras e a capacitação técnica dos profissionais e colaboradores terceirizados (empreiteiros). Caso os empreiteiros que nos 
prestam serviços não cumpram suas obrigações trabalhistas ou fiscais, o controlador da Incorporação, como corresponsável, 
poderá sofrer a imposição de penalidades pelas autoridades competentes. Adicionalmente, podem ocorrer atrasos na 
execução de empreendimentos ou defeitos em materiais e/ou falhas de mão-de-obra. Quaisquer defeitos podem atrasar a 
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conclusão dos empreendimentos imobiliários e, caso sejam constatados depois da conclusão, podem sujeitar o controlador 
da Incorporadora a processos civis propostos por compradores ou ocupantes das unidades. Além disso, conforme disposto 
no Código Civil, o controlador da Incorporadora presta garantia limitada ao prazo de cinco anos sobre defeitos estruturais 
em seus empreendimentos e pode vir a ser demandados com relação a tais garantias. Nessas hipóteses, o controlador da 
Incorporadora poderá incorrer em despesas inesperadas, o que poderá ter um efeito adverso relevante na sua condição 
financeira e nos seus resultados operacionais. Tais fatores também podem afetar a sua reputação como prestadora de 
serviços de construção de empreendimentos imobiliários de terceiros, onde o controlador da Incorporadora também é 
responsável por garantir a solidez da obra pelo período de cinco anos. 
 
Podem ocorrer atrasos ou mesmo a impossibilidade de obtenção de alvarás ou aprovações das autoridades competentes 
para os projetos de construção. Os projetos também podem sofrer atrasos devido a condições meteorológicas adversas, 
como desastres naturais, incêndios, atrasos no fornecimento de matérias primas e insumos ou mão-de-obra, acidentes, 
questões trabalhistas, greves, falta de disponibilidade de mão de obra, imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos, 
controvérsias com empresas contratadas e subcontratadas, condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores, 
questionamento de proprietários de imóveis vizinhos, ou outros acontecimentos. Caso isso aconteça, a Incorporadora pode 
ser obrigada a corrigir o problema antes de dar continuidade às obras, o que pode atrasar a execução do empreendimento 
em questão. A Incorporadora pode incorrer em custos, tanto na incorporação quanto na construção de um empreendimento, 
que ultrapassem suas estimativas originais em razão de aumentos da taxa de juros, novos impostos ou tributos a serem 
criados, ou mesmo a alteração das alíquotas dos existentes, custos de materiais, de mão-de-obra ou quaisquer outros custos 
ou despesas e que não sejam passíveis de repasse aos compradores. 
 
A ocorrência de um ou mais eventos envolvendo problemas com os empreendimentos imobiliários dos quais o controlador 
da Incorporadora participe poderá vir a afetar adversamente a sua reputação e suas vendas futuras, inclusive da 
Incorporadora e do Empreendimento. 
 

A elaboração do Estudo de Viabilidade foi realizada com base em determinadas informações fornecidas pela 

Incorporadora sendo que a Administradora Hoteleira, sociedade ligada à Incorporadora, irá auferir remuneração na 

qualidade de administradora do Empreendimento e Sócia Ostensiva da SCP 

 
A fim de elaborar o Estudo de Viabilidade a consultoria independente utilizou, como base, determinadas informações 
fornecidas pela Incorporadora, sendo que a Administradora Hoteleira, sociedade ligada à Incorporadora, auferirá 
remuneração na qualidade de administradora operacional e Sócia Ostensiva da SCP. Dessa forma, por ter sido elaborada 
com base em determinadas informações fornecidas pela Sócia Ostensiva, a produção do Estudo de Viabilidade poderá ter 
sido realizada em um contexto de eventual conflito de interesse por parte da Incorporadora, que tem interesse direto na 
adesão de Investidores ao Instrumento de Constituição de SCP. 
 

 

Riscos Relacionados à Operação do Empreendimento 

 
A Incorporadora não terá qualquer responsabilidade pela auferição de receitas do Empreendimento após a entrega das 

Unidades Imobiliárias 

 
Segundo a legislação vigente, incorporadores e seus sócios não têm qualquer responsabilidade quanto à auferição de 
receitas dos empreendimentos construídos e entregues por essas empresas sob esse regime (tais como, mas não se limitando, 
a receitas de diárias, refeições, uso de estacionamento, dentre outras). Assim, a Incorporadora ou qualquer de seus sócios 
diretos ou indiretos não poderá ser responsabilizada caso o Empreendimento tenha receitas aquém do previsto, ou mesmo 
não venha a auferir receitas. A responsabilidade de Incorporadores em relação aos imóveis construídos sob esse regime se 
restringe às hipóteses previstas na legislação específica. 
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Os compradores das Unidades Imobiliárias podem não obter lucro ou até mesmo terem prejuízos em decorrência do 

insucesso do Empreendimento 

 
Os compradores das Unidades Imobiliárias se tornarão sócios da SCP cujo rendimento advém exclusivamente de 
exploração de Empreendimento. Na hipótese de o Empreendimento não ser bem-sucedido, os compradores das Unidades 
Imobiliárias podem não obter lucro ou até mesmo ter de realizar um aporte na SCP caso a demonstração de resultados de 
suas operações apresente prejuízo.  
 
 
Na qualidade de Sócios Participantes da SCP, os Investidores poderão ser responsabilizados por contingências da SCP, 

na proporção de sua participação, inclusive em virtude de responsabilidade civil e contingências fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, dentre outras  

 
A SCP será a responsável pela administração e condução dos negócios do Empreendimento. Nos termos do artigo 993 do 
Código Civil Brasileiro, numa sociedade em conta de participação, o contrato social produz efeitos somente entre os sócios 
e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Desta forma, 
os Sócios Participantes, na proporção de sua participação, poderão ser responsabilizados, perante a Sócia Ostensiva, por 
contingências da SCP, inclusive em virtude de responsabilidade civil e contingências fiscais, trabalhistas e previdenciárias, 
dentre outras.  
 
Poderá ser caracterizado conflito de interesses em razão de parcela da remuneração da Administradora Hoteleira estar 

vinculada à receita bruta do empreendimento 

 
Parte da remuneração da Administradora Hoteleira está vinculada à receita bruta da operação, de forma que a 
Administradora Hoteleira poderá auferir essa parcela sua remuneração independentemente da obtenção de lucro pela SCP. 
Por outro lado, a remuneração do Investidor, na qualidade de Sócio Participante, é vinculada à apuração de lucro pela SCP, 
podendo se verificar conflito com os interesses da Administradora Hoteleira do Empreendimento no que diz respeito à 
gestão dos custos da operação. Adicionalmente, a parte variável da remuneração da Administradora Hoteleira, na qualidade 
de Sócia Ostensiva, será deduzida do lucro da SCP antes da parte dos Investidores, de forma que o recebimento de 
remuneração por parte dos Investidores poderá ser prejudicado. 
 

A SCP e a Administradora Hoteleira podem não ser capazes de operar o Empreendimento nas mesmas condições 

originalmente previstas na estratégia de negócios, o que pode ter um efeito adverso sobre os resultados das Unidades 

Imobiliárias 

 
A SCP e a Administradora Hoteleira poderão ter dificuldades em operar o Empreendimento e diversos fatores poderão 
impedir o regular funcionamento e exploração das Unidades Imobiliárias. 
 
As Unidades Imobiliárias também estão expostas aos riscos de operação do Empreendimento, tais como: (i) desempenho 
de serviços abaixo dos níveis de eficiência esperado; (ii) demanda abaixo da prevista; (iii) manutenção ineficiente; (iv) 
aumentos dos custos das operações, incluindo os custos relativos a litígios trabalhistas, custos relativos à operação e 
manutenção de equipamentos, seguros e tributos; (v) não obtenção da licença de operação e/ou não renovação da licença 
de operação vigente; (vi) riscos de danos ao meio ambiente, que podem ensejar ações judiciais por parte de órgãos 
fiscalizadores, entidades de proteção ambiental e do Ministério Público, requerendo pagamento de compensação por danos 
eventualmente causados; (vi) incêndios, explosões, desastres naturais, tais como terremotos furacões ou outros eventos de 
força maior, atos terroristas ou outras ocorrências semelhantes que poderiam resultar em danos pessoais, perda de vida; 
(vii) erros de operação;(viii) conflitos com os proprietários de terrenos adjacentes, inclusive queixas de ruído; e (ix) 
necessidade de uso pelo governo, decretação de bem de utilidade pública ou eventos similares. Caso a SCP e a 
Administradora Hoteleira tenham dificuldades em operar o Empreendimento e/ou qualquer fator impeça o regular 
funcionamento de suas unidades, a SCP e a Administradora Hoteleira serão incapazes de gerar a receita originalmente 
esperada para as Unidades Imobiliárias. 
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Condenações em dinheiro em valor significativo contra a Incorporadora, a Administradora Hoteleira e a SCP em 

processos judiciais ou administrativos poderão ter um considerável efeito negativo sobre a construção do 

Empreendimento e/ou a receita das Unidades Imobiliárias 

 
Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações monetárias significativas, inclusive, entre 
outros, processos cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais, ações civis públicas, ações populares, processos de 
desapropriação e outros movidos contra a Incorporadora, a Administradora Hoteleira e a SCP poderão afetar a construção 
do Empreendimento ou a receita das Unidades Imobiliárias. 
 
 
O Empreendimento será alugado para a SCP e operado pela SCP por meio da Administradora Hoteleira. A má 

administração do Empreendimento poderá afetar adversamente sua situação financeira e sua imagem 

 
O Empreendimento será operado pela Administradora Hoteleira. Não há como garantir que os serviços prestados terão a 
qualidade esperada ou que o Empreendimento será administrado de forma satisfatória. A má qualidade na prestação de 
serviços ou a má administração do hotel poderão afetar negativamente a imagem do Empreendimento, e consequentemente 
o seu resultado. 
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