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Este Prospecto Resumido foi elaborado exclusivamente para fins da oferta pública de distribuição de Contratos de Investimento 
Coletivo (“CICs”) referentes à parte com destinação hoteleira do empreendimento denominado “Go Inn Campinas” 
(“Empreendimento”), incorporado e construído imobiliariamente por DIRECIONAL AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.241.381/0001-54, com sede na Rua Grão Pará, nº 466, bairro 
Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-340 (“Incorporadora”), administrado e operado por 
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  
02.223.966/0001-13, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 13º andar, Edifício Padauiri, bairro Alphaville, na Cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo, CEP 06454-000 (“Operadora Hoteleira”, e em conjunto com a Incorporadora, “Ofertantes”), por meio de oferta 
pública realizada com dispensa de registro e determinados requisitos, nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada de tempos em tempos, e da Deliberação CVM nº 734 (“Oferta”). 
 
A Oferta é composta por, inicialmente, até 26 (vinte e seis) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, com preço unitário variando 
entre R$246.568,80 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e R$339.152,80 (trezentos 
e trinta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) (“Unidades da Oferta”), considerando-se os valores da Tabela de 
Vendas na data deste Prospecto Resumido, perfazendo a Oferta o montante total de até 
 

R$6.845.820,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais). 
 
A quantidade de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta poderá ser aumentada caso alguma venda de Unidade 
Autônoma Imobiliária Hoteleira realizada, por qualquer razão, seja distratada. Até a data deste Prospecto Resumido, 74 (setenta e 
quatro) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras já vendidas não foram completamente quitadas pelos respectivos investidores e, 
portanto, poderão vir a ser devolvidas à Incorporadora, o que poderia torná-las disponíveis para nova comercialização nos termos da 
Oferta. 
 
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 corretores e sociedades corretoras contratados para a 
condução da presente Oferta, aos quais será fornecida cópia do presente Prospecto Resumido, deverão verificar o atendimento ao 
requisito patrimonial acima mencionado, podendo se utilizar, para tanto, de extrato ou comprovante emitido por instituições integrantes 
do sistema financeiro nacional, declaração de imposto de renda ou escritura de imóvel registrada no Registro Geral de Imóveis, nos 
termos do inciso V, alínea “d” da Deliberação CVM nº 734. Adicionalmente, a aferição dessa condição se dará por meio da assinatura 
de declaração específica pelo investidor nos termos do Anexo I da Deliberação CVM nº 734. 
 
A Oferta foi dispensada de registro perante a CVM, bem como do cumprimento de determinados requisitos de ofertas públicas de 
valores mobiliários em 29 de dezembro de 2017, por meio do Ofício nº 863/2017/CVM/SRE/GER-2. 
 
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS 
OFERTADOS. ANTES DE ACEITAR A OFERTA LEIA COM ATENÇÃO O ESTUDO DE VIABILIDADE E ESTE PROSPECTO 
RESUMIDO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO (NA PÁGINA 33 DESTE PROSPECTO RESUMIDO), DISPONÍVEIS 
NO WEBSITE http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-campinas. 

 
Campinas, 05 de janeiro de 2018.
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1. Definições

Balanço Patrimonial e 
Demonstração de 
Resultados Anual 

Documento contábil referente ao ano fiscal, onde constarão 
todos os lançamentos relativos à operação do exercício findo, 
espelhando o resultado real da situação da SCP. 

CICs Contratos de Investimento Coletivo referentes ao Hotel e à 
Oferta. 

Código Civil Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada de 
tempos em tempos. 

Compromisso de Compra 
e Venda 

Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade 
Autônoma, a ser celebrado entre a Incorporadora e cada 
Investidor para aquisição das Unidades da Oferta, cuja minuta 
encontra-se disponível no website 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-
campinas. 

Condomínio 
É o ente jurídico distinto dos titulares de cada uma das 
unidades autônomas que compõem o Empreendimento, tanto 
residenciais quanto hoteleiras, com poderes de representação 
dos interesses, áreas e bens comuns indivisíveis, bem como 
dos interesses individuais homogêneos dos condôminos.  

Conselho de 
Representantes 

Órgão de representação da SCP junto à Operadora Hoteleira, 
formado por 3 (três) Proprietários. 

Contrato de Administração 
Condominial 

Instrumento Particular de Contrato de Administração 
Condominial, celebrado em 31 de janeiro de 2017, entre o 
Condomínio e a Operadora Hoteleira, cuja cópia encontra-se 
disponível para consulta no website 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-
campinas. 

Contrato de SCP Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de 
Participação, celebrado em 31 de janeiro de 2017, entre a 
Operadora Hoteleira e os proprietários das Unidades 
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ao qual é obrigatória a 
adesão dos Investidores na qualidade de sócios participantes 
da SCP, cuja cópia encontra-se disponível no website 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-
campinas. 

Convenção de Condomínio Instrumento jurídico que reúne as normas reguladoras do 
Condomínio, de forma a conjugar a liberdade individual dos 
condôminos e as restrições impostas pelas normas legais e 
contratuais que normatizam o uso coletivo e a forma de 

3



administrar o patrimônio, cuja cópia encontra-se disponível no 
website http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-
inn-campinas. 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

Declaração dos Ofertantes  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, cuja cópia encontra-se disponível no website 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-
campinas. 

Deliberação CVM nº 734  Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015, conforme 
alterada de tempos em tempos. 

Deliberação CVM nº 752  Deliberação CVM nº 752, de 15 de abril de 2016. 

Diárias-Balcão  O valor cobrado pela hospedagem em um hotel na recepção do 
hotel. Geralmente é a maior tarifa a ser cobrada no hotel 
durante o período de vigência e está disponível na recepção 
para consulta. 

Empreendimento  Empreendimento imobiliário denominado “Go Inn Campinas”1, 
compreendendo o complexo hoteleiro/comercial composto por 
224 (duzentas e vinte e quatro) Unidades Autônomas 
Hoteleiras, incluindo as Unidades da Oferta e regido pela 
Convenção de Condomínio. 

Estudo de Viabilidade  Relatório intitulado “Análise de Viabilidade do Projeto Hoteleiro 
Go Inn – Campinas”, acerca da viabilidade mercadológica e 
econômico-financeira para o Empreendimento, elaborado pela 
Co-Hotel, datado de 06 de dezembro de 2017, e suas 
atualizações posteriores. 

FF&E  Furniture, Fixtures and Equipment. São considerados todos os 
equipamentos operacionais de maior durabilidade, necessários 
à exploração de empreendimentos com serviços do tipo 
hoteleiro, em conjunto com as respectivas peças de reposição e 

1 O nome do Empreendimento registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – Estado de São Paulo, bem 
como o nome do Condomínio, é “Cambuí Apart Hotel”, sendo que “Go Inn Campinas” é o nome fantasia do Empreendimento. Para 
maiores informações, ver o item 3.1, na página 9 deste Prospecto Resumido. 
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suprimentos iniciais. 

Imóvel  O terreno em que foi construído o Empreendimento, localizado 
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, consistente no 
lote 01 (um), resultante da anexação dos primitivos lotes 01, 02, 
03, 04 e 29 do Quarteirão nº 181 do cadastro municipal, com 
área total de 1.670,94m², matriculado sob o nº 121.397 do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campinas/SP, 
cadastrado na Prefeitura Municipal sob o endereço Rua 
Catorze de Dezembro, nº 303, Centro, Campinas/SP, sendo 
que a matrícula será encerrada em virtude da abertura de 
matrícula para cada uma das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras constitutivas do Empreendimento. 

Incorporadora  Direcional Azeviche Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Investidor  Cada uma das pessoas físicas ou jurídicas ou outras entidades 
que invista no Hotel por meio da aquisição de qualquer Unidade 
da Oferta, desde 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 corretores e 
sociedades corretoras contratados para a condução da 
presente Oferta, aos quais será fornecida cópia do presente 
Prospecto Resumido, deverão verificar o atendimento ao 
requisito patrimonial acima mencionado, podendo se utilizar, 
para tanto, de extrato ou comprovante emitido por instituições 
integrantes do sistema financeiro nacional, declaração de 
imposto de renda ou escritura de imóvel registrada no Registro 
Geral de Imóveis, nos termos do inciso V, alínea “d” da 
Deliberação CVM nº 734. 

JUCESP  Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Lei de Condomínio e 
Incorporações 

 Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, conforme alterada de 
tempos em tempos. 

Modelo de Declaração do 
Investidor 

 Declaração com conteúdo previsto no Anexo I da Deliberação 
CVM nº 734, a ser assinada por cada Investidor quando da 
aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras no âmbito da Oferta, cuja minuta encontra-se anexa 
ao presente Prospecto Resumido, na página 43, e disponível no 
website http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-
inn-campinas. 

Oferta  A presente oferta pública de distribuição de Unidades 
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que sejam Unidades da 
Oferta, objeto de dispensa de registro perante a CVM em 29 de 
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dezembro de 2017, por meio do Ofício nº 
863/2017/CVM/SRE/GER-2. 

Ofertantes  Direcional Azeviche Empreendimentos Imobiliários Ltda., na 
qualidade de Incorporadora, e Atlantica Hotels International 
(Brasil) Ltda., na qualidade de Operadora Hoteleira, 
consideradas conjuntamente. 

Operadora Hoteleira ou 
Atlantica Hotels 

 Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. 

OS&E  Operational Supply and Equipments. Significa todo e qualquer 
material, suprimento e utensílio utilizados na operação diária do 
Empreendimento. 

Plano Operacional Anual  Documento preparado pela Operadora Hoteleira e entregue ao 
Conselho de Representantes, até 90 (noventa) dias anteriores 
ao término de cada ano fiscal, do qual constarão as principais 
metas financeiras previstas para o ano fiscal seguinte, o 
orçamento anual e as linhas gerais das políticas comerciais a 
serem desenvolvidas. Adicionalmente, o Plano Operacional 
Anual deverá ser apresentado pela Operadora Hoteleira em 
assembleia geral ordinária da SCP, com as seguintes 
previsões: diária média, taxa de ocupação, Receita Líquida, 
lucros departamentais, deduções, lucro operacional bruto, 
capital de giro reclamado para o ano fiscal, além de estimativas 
das despesas com reposição de ativos, reformas e melhorias 
estruturais, investimentos (inclusive as ampliações do 
Empreendimento), etc. 

Proprietários  Tem significado definido na página 17 deste Prospecto 
Resumido. 

Prospecto Resumido  O presente prospecto resumido de oferta pública de distribuição 
de contratos de investimento coletivo vinculados a unidades 
autônomas imobiliárias hoteleiras do empreendimento Go Inn 
Campinas, datado de 05 de janeiro de 2018 e suas 
atualizações posteriores.  

Quota-Parte  A quantidade de quotas de emissão da SCP, representativas de 
seu capital social, detidas pelo Proprietário e/ou pela Operadora 
Hoteleira, na condição de sócios da SCP em relação à 
quantidade total de quotas de emissão da SCP, representativas 
da totalidade de seu capital social. 

SCP  Sociedade em conta de participação criada pelo Contrato de 
SCP, a ser identificada pelo nome da Operadora Hoteleira, 
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sócia ostensiva da SCP, que possui como sócios participantes 
os proprietários ou titulares de direitos aquisitivos sobre as 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. 

Tabela de Vendas  Tabela indicativa dos valores dos preços das Unidades da 
Oferta previstos para a Oferta, que integra o presente 
Prospecto Resumido como Anexo I, na página 42. 

Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras 

 224 (duzentas e vinte e quatro) unidades autônomas 
imobiliárias hoteleiras que compõem o Empreendimento. 

Unidades da Oferta  Inicialmente, 26 (vinte e seis) Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras que compõem o Empreendimento e de propriedade 
da Incorporadora que são objeto da presente Oferta. Esta 
quantidade poderá ser aumentada caso alguma venda de 
Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira realizada, por qualquer 
razão, seja distratada. Até a data deste Prospecto Resumido, 
74 (setenta e quatro) Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras já vendidas não foram completamente quitadas pelos 
respectivos investidores e, portanto, poderão vir a ser 
devolvidas à Incorporadora, o que poderia torná-las disponíveis 
para nova comercialização nos termos da Oferta. 
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2. Identificação da Incorporadora, da Construtora e da Operadora Hoteleira 

2.1. Incorporadora e Construtora 
Direcional Azeviche Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
CNPJ/MF nº 10.241.381/0001-54 
Rua Grão Pará, nº 466, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG 
CEP 30.150-340 
www.direcional.com.br 
 

2.2. Operadora Hoteleira 
Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. 
CNPJ/MF nº 02.223.966/0001-13 
Alameda Rio Negro, nº 585, 13º andar, Edifício Padauiri, bairro Alphaville, Barueri – 
SP 
CEP 06454-000 
http://www.atlanticahotels.com.br 
 

TODAS AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA, BEM COMO, DURANTE E 
APÓS SEU ENCERRAMENTO, DEMAIS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS A SEREM 
DISPONIBILIZADAS COM RELAÇÃO AO HOTEL E ÀS UNIDADES AUTÔNOMAS 
IMOBILIÁRIAS HOTELEIRAS NA FORMA DA DELIBERAÇÃO CVM N.º 734 SERÃO 
DISPONIBILIZADAS NO WEBSITE 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-campinas. 
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3. Descrição do Empreendimento 
 

3.1. Localização e descrição 

O Empreendimento foi construído sob o Imóvel, sendo composto por 01 (uma) torre, contendo 17 
(dezessete) pavimentos, assim descritos: (a) subsolos, denominados 1º Subsolo e 2º Subsolo; (b) 
Térreo; (c) 14 (catorze) pavimentos de apartamentos, denominados 1º ao 14º pavimento; e (d) 01 
(um) pavimento técnico. 

O Empreendimento possui 224 (duzentas e vinte e quatro) unidades autônomas, com serviços de 
hotelaria, distribuídas em 16 (dezesseis) apartamentos por pavimento (1º ao 14º pavimento). 
Desse total, 12 (doze) unidades serão adaptadas e destinadas aos portadores de necessidades 
especiais. 

As unidades autônomas serão “apartamentos tipo” constituídos por 01 (um) quarto e banho 
(suíte), e “apartamentos para portadores de necessidades especiais (P.N.E.)”, constituídos por 01 
(um) quarto e banho (suíte) adaptado a portadores de necessidades especiais. 

Os “apartamentos tipo” de finais “01” e “02”, localizados do 1º ao 14º pavimento, são idênticos e 
cada um deles terá área privativa coberta padrão de 18,34m², área privativa total real de 18,34m², 
área de uso comum total real de 23,98709m², área total real de 42,32209m², área da unidade 
equivalente de construção de 34,89169m². 

Os “apartamentos tipo” de finais “03”, “04” e “13”, localizados do 1º ao 14º pavimento, são 
idênticos e cada um deles terá área privativa coberta padrão de 17,90m², área privativa total real 
de 17,90m², área de uso comum total real de 23,41146m², área total real de 41,30646m², área da 
unidade equivalente de construção de 34,05436m². 

Os “apartamentos tipo” de finais “05”, “06”, “11” e “12”, localizados do 1º ao 14º pavimento, são 
idênticos e cada um deles terá área privativa coberta padrão de 17,36m², área privativa total real 
de 17,36m², área de uso comum total real de 22,71677m², área total real de 40,08077m², área da 
unidade equivalente de construção de 33,04386m². 

Os “apartamentos tipo” de finais “07”, “08”, “09” e “10”, localizados do 1º ao 14º pavimento, são 
idênticos e cada um deles terá área privativa coberta padrão de 17,89m², área privativa total real 
de 17,89m², área de uso comum total real de 23,39837m², área total real de 41,28337m², área da 
unidade equivalente de construção de 34,03533m². 

Os “apartamentos tipo” de final “14”, localizados do 1º ao 14º pavimento, são idênticos e cada um 
deles terá área privativa coberta padrão de 18,33m², área privativa total real de 18,33m², área de 
uso comum total real de 23,98186m², área total real de 42,31286m², área da unidade equivalente 
de construção de 34,88407m². 

Os “apartamentos tipo PNE” de final “15”, localizados do 1º ao 12º pavimento, são idênticos e 
cada um deles terá área privativa coberta padrão de 23,88m², área privativa total real de 23,88m², 
área de uso comum total real de 31,24667m², área total real de 55,13067m², área da unidade 
equivalente de construção de 45,45149m². 

Os “apartamentos tipo” de final “16”, localizados do 1º ao 12º pavimento, são idênticos e cada um 
deles terá área privativa coberta padrão de 18,56m², área privativa total real de 18,56m², área de 
uso comum total real de 24,27884m², área total real de 42,83684m², área da unidade equivalente 
de construção de 35,31606m². 
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Os “apartamentos tipo” de final “15”, localizados no 13º e 14º pavimento, são idênticos e cada um 
deles terá área privativa coberta padrão de 21,81m², área privativa total real de 21,81m², área de 
uso comum total real de 28,52809m², área total real de 50,33409m², área da unidade equivalente 
de construção de 41,49703m². 

Os “apartamentos tipo” de final “16”, localizados no 13º e 14º pavimento, são idênticos e cada um 
deles terá área privativa coberta padrão de 18,65m², área privativa total real de 18,65m², área de 
uso comum total real de 24,39397m², área total real de 23,03997m², área da unidade equivalente 
de construção de 35,48352m². 

O 1º andar de subsolo possui 46 (quarenta e seis) vagas de garagem, sendo 20 (vinte) vagas 
livres cobertas, identificadas pelos números 32, 34, 36, 38 a 54; 04 (quatro) vagas presas 
cobertas, identificadas pelos números 33, 35, 37 e 81; 11 (onze) vagas parcialmente cobertas, 
identificadas pelos números 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30; e 11 (onze) vagas presas 
descobertas, identificadas pelos números 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31. 

O 2º andar de subsolo possui 58 (cinquenta e oito) vagas de garagem cobertas, sendo 29 (vinte e 
nove) livres, identificadas pelos números 55, 60 a 62, 64 a 70, 73, 76, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112; 25 (vinte e cinco) presas, identificadas pelos números 
63, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 
113 e 04 (quatro) vagas para portadores de necessidades especiais (PNE), identificadas pelos 
números 56, 57, 58 e 59. 

O nome do Empreendimento registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Campinas – Estado de São Paulo, bem como o nome do Condomínio, é “Cambuí Apart Hotel”, 
sendo que “Go Inn Campinas” é o nome fantasia do Empreendimento, e a marca “Go Inn” é de 
uso exclusivo da Operadora Hoteleira e será utilizada enquanto o Contrato de SCP e o Contrato 
de Administração Condominial estiver em vigor. Para maiores informações, favor consultar o fator 
de risco intitulado “A Operadora Hoteleira poderá, mediante pedido unilateral aprovado pelo 
Conselho de Representantes, ceder o Contrato de SCP e, consequentemente, cessar o uso da 
marca “Go Inn”, na página 38 deste Prospecto Resumido. 

3.2. Servidão de passagem 

Sob o terreno que foi edificado o Empreendimento incide servidão de passagem de viela sanitária, 
em favor da SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A – 
SANASA/CAMPINAS, inscrita no CNPJ sob o nº 46.119.855/0001-37, atingindo uma faixa com 
2,00m de largura e uma área de 73,82m², localizada na lateral direita do primitivo lote 29, como 
informado na Averbação 1/99.700 do Registro 9/18.930. 

3.3. Construção do Empreendimento 

Abaixo, é apresentada tabela contendo as principais datas relacionadas à construção e entrega do 
Hotel: 

Evento Data 
Aprovação do projeto 30/10/2012 
Expedição do alvará de aprovação 13/03/2013 
Registro da incorporação 15/05/2013 
Averbação do patrimônio de afetação 15/05/2013 
Expedição do habite-se 16/01/2017 
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Evento Data 
Averbação do habite-se 05/05/2017 
Averbação da construção 05/05/2017 
Registro da instituição do condomínio 05/05/2017 
Cancelamento da averbação do patrimônio de afetação 05/05/2017 
¹ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, 
atrasos e antecipações sem aviso prévio. 

A inauguração do Hotel ocorreu em 06 de abril de 2017. 

3.4. Financiamento e Hipoteca 

O Empreendimento foi construído mediante financiamento obtido junto ao Itaú Unibanco S/A, e, 
em virtude disso, as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras foram cedidas em hipoteca ao 
referido banco, como garantia do financiamento.  

Do montante recebido do contrato de financiamento à produção, já foram adimplidos 49% 
(quarenta e nove por cento), seguindo o cronograma de pagamento ajustado. 

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras adquiridas anteriormente à data de averbação do 
habite-se na matrícula do Imóvel, qual seja, o dia 20 de abril de 2017, terão o gravame levantado 
em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de averbação do habite-se na matrícula do 
Imóvel. 

Já as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras adquiridas posteriormente à data de averbação 
do habite-se na matrícula do Imóvel, qual seja, o dia 20 de abril de 2017, terão o gravame 
levantado em até 180 (cento e oitenta) dias contados (i) da data de pagamento do valor unitário da 
respectiva Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, caso a mesma tenha sido adquirida mediante 
pagamento à vista; ou (ii) da data de repasse do preço unitário da respectiva Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira pela instituição financeira à Incorporadora, caso a mesma tenha sido 
adquirida mediante financiamento para a sua aquisição, por meio da assinatura de instrumento de 
alienação fiduciária ou de hipoteca da respectiva Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira em favor 
de instituição financeira. 

3.5. Especificação das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta 

Das 224 (duzentas e vinte e quatro) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que compõem o 
Empreendimento (descritas no item 3.1 acima), (i) 26 (vinte e seis) ainda estão disponíveis para 
comercialização, (ii) 90 (noventa) já encontram-se integralmente quitadas, (iii) 74 (setenta e 
quatro) unidades vendidas mas não integralmente quitadas pelos respectivos investidores e, 
portanto, poderão vir a ser devolvidas à Incorporadora, o que poderia torná-las disponíveis para 
nova comercialização nos termos da Oferta, e (iv) 34 (trinta e quatro) unidades foram objeto de 
dação em pagamento, em razão da permuta dessas unidades com as proprietárias anteriores do 
Imóvel, TMA Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade 
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.027.487/0001-12, registrada na JUCESP sob o NIRE 
35.2.2343576-6, com sede na Rua Doutor Júlio Ribeiro de Menezes, nº 544, bairro Parque 
Beatriz, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13034-060, HSVK 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.996.181/0001-01, registrada na JUCESP sob o NIRE 
3.522.343.577-4, com sede na Rua Doutor Júlio Ribeiro de Menezes, nº 600, bairro Parque 
Beatriz, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13034-440, e LF – Administração, 
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Investimentos e Participações Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.042.958/0001-46, registrada na JUCESP sob o NIRE 
3522386023-8, com sede na Rua Antônio de Arruda Camargo, nº 313, bairro Nova Campinas, na 
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13092-170, como forma de pagamento do preço 
do Imóvel pela Incorporadora. 

Cabe destacar que, entre o dia 18 de abril de 2016, data de publicação da Deliberação CVM nº 
752, e a data de concessão de dispensa de registro da Oferta pela CVM, e nos termos da decisão 
do I. Colegiado desta D. Comissão em 12 de abril de 2016, no âmbito do processo nº SEI 
19957.004122/2015-99, a Incorporadora não realizou a venda de qualquer Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira e, portanto, não será facultado aos compradores a possibilidade de revogar a 
aceitação da Oferta, como forma de retratação. Não haverá, ainda, procedimento de retratação 
para vendas de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras realizadas após o deferimento do 
pedido de dispensa da Oferta pela CVM. 

3.6. Regime Jurídico do Empreendimento 

A edificação e incorporação do Empreendimento seguiram os ditames legalmente previstos, 
mormente aqueles determinados pela Lei de Condomínio e Incorporações e pelo Código Civil.  

A alienação das unidades autônomas respeita o Código Civil e segue as regras específicas 
determinadas pelo Compromisso de Compra e Venda, Convenção de Condomínio, Contrato de 
Administração Condominial e pelo Contrato de SCP, constantes dos Anexos ao presente 
Prospecto Resumido, inseridos a partir da página 57. Maiores detalhes sobre tais instrumentos 
contratuais encontram-se indicados no item 4 abaixo, na página 15. 

3.7. Operação Hoteleira  

Segunda maior administradora hoteleira multimarcas independente da América do Sul de capital 
fechado em 2015, de acordo com a JLL Hotels & Hospitality Group2, e uma das 100 maiores do 
mundo em 2015, de acordo com a hotelsmag.com3, a Atlantica Hotels é referência de bons 
negócios para os investidores hoteleiros. Valores sólidos e estratégia diferenciada têm garantido à 
empresa um crescimento contínuo e seguro. Com uma estrutura completa para a administração 
hoteleira, a Atlantica Hotels administra 88 hotéis do Brasil, somando mais de 15.000 
apartamentos. 

Atualmente, a empresa conta com mais de 5.500 colaboradores, treinados e pautados, 
profissionalmente, pela atuação da empresa no segmento da hospitalidade. A Atlantica Hotels 
oferece a seus parceiros amplo e atualizado modelo de gestão hoteleira. O departamento de 
vendas opera, em todo o Brasil, com mais de 180 executivos, altamente qualificados, que atuam 
em parceria com escritórios comerciais nos cinco continentes e também com as maiores 
operadoras de turismo e negócios do Brasil, à exemplo da American Express e da Carlson 
Wagonlit. A Atlantica Hotels possui mais de 8.000 investidores no Brasil, com ativos financeiros 
que superam a casa do US$ 1 bilhão. 

2 Hotelaria em Números Brasil 2016, da JLL Hotels & Hospitality Group. 
3 325 Hotels – The winds of change, publicado em julho/agosto de 2016 por hotelsmag.com. 

12



Atualmente, a companhia administra 12 (doze) bandeiras: Go Inn, Sleep Inn, Comfort, Park Inn by 
Radisson, Comfort Suites, Quality, Hilton Garden Inn, Radisson RED, Clarion, Four Points by 
Sheraton, Radisson, Radisson BLU. 

Para hotéis que não possuem bandeira internacional e querem operar com padrão de qualidade 
Atlantica Hotels, a administradora oferece a bandeira by Atlantica Hotels. 

Informações sobre os contratos que regulam a operação hoteleira do Hotel encontram-se 
indicadas no item 4 abaixo, na página 15. 

3.8. Estudo de Viabilidade 

Foi elaborado, pela Co-Hotel, o Estudo de Viabilidade, disponível no website 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-campinas, que compreende a análise da 
viabilidade mercadológica e econômico-financeira do Empreendimento. O Estudo de Viabilidade 
não configura uma recomendação de investimento. O investimento no Empreendimento apresenta 
riscos para o Investidor, que deverá realizar sua própria análise e avaliação dos riscos ao decidir 
adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, sendo recomendável a leitura integral do 
presente Prospecto Resumido, especialmente o item 7 abaixo, na página 33. 

3.9. Informações Financeiras e Operacionais  

Com o intuito de manter os proprietários das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 
devidamente informados acerca da situação operacional e financeira do Empreendimento após a 
Data de Abertura, será elaborado e fornecido aos Proprietários, pela Operadora Hoteleira, até o 
dia 20 (vinte) de cada mês, o demonstrativo financeiro das operações da SCP do mês anterior, 
bem como o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados Anual que serão 
disponibilizados até 90 (noventa) dias do final de cada exercício social, tudo de acordo com as 
prescrições previstas pelo Contrato de SCP. 

Será elaborado ainda, pela Operadora Hoteleira, para apresentação e aprovação pelo Conselho 
de Representantes, o Plano Operacional Anual, para as atividades da SCP. O referido plano 
deverá ser apresentado no mínimo 60 (sessenta) dias antes da assembleia de sócios que irá 
aprová-lo, possibilitando a devida análise. 

Durante a operação do Hotel, a Operadora Hoteleira irá elaborar e colocar à disposição do público 
no website http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-campinas as seguintes 
informações financeiras do Hotel: (i) demonstrações financeiras anuais elaboradas de acordo com 
a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em tempos, auditadas 
por auditor independente registrado na CVM, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do 
encerramento do exercício; e (ii) demonstrações financeiras trimestrais referentes aos 3 (três) 
primeiros trimestres de cada exercício, acompanhadas de relatório de revisão especial, emitido 
por auditor independente registrado na CVM, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da 
data de encerramento de cada trimestre. 

Conforme estabelecido pela Deliberação CVM nº 734, enquanto a Oferta estiver em curso, os 
seguintes documentos e informações serão disponibilizados no website 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-campinas: (i) este Prospecto Resumido, 
que deverá ser atualizado anualmente durante a vigência da Oferta; (ii) o Estudo de Viabilidade, 
que deverá ser atualizado anualmente durante a vigência da Oferta; (iii) Modelo de Declaração do 
Investidor; (iv) Declaração dos Ofertantes; (v) cópia de todos os instrumentos contratuais que 
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compõem o CIC, cujos resumos estão disponibilizados no item 4 “Resumo das disposições 
contratuais” abaixo, na página 15; e (vi) certidão de ônus reais do Imóvel. 
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4. Resumo das disposições contratuais 

A seguir são destacadas informações resumidas das disposições contratuais que regulam as 
relações entre os adquirentes das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e as Ofertantes. É 
recomendável a análise integral dos respectivos contratos, que se encontram disponíveis para 
consulta no website http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-campinas. 

4.1. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma 

Por meio do Compromisso de Compra e Venda, a Incorporadora promete vender e o Investidor 
promete comprar a(s) respectiva(s) Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s). 

O objeto do Compromisso de Compra e Venda é a incorporação do Empreendimento, na 
modalidade apart-hoteleira, sendo que todas as informações relativas à sua exploração comercial 
são repassadas ao Investidor, mormente aquelas relativas à administração do Empreendimento 
pela Operadora Hoteleira, a participação na SCP objetivando viabilizar a administração do 
Empreendimento e a participação da(s) Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) em um 
pool, sob administração da Operadora Hoteleira, conforme regras da Convenção de Condomínio. 
Ao celebrar o Compromisso de Compra e Venda, o Investidor declara ciência de que a(s) 
Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) adquirida(s) será(ão), necessariamente, 
destinada(s) à finalidade exclusivamente apart-hoteleira, comprometendo-se a: 

a. Disponibilizar a posse direta da(s) Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) à 
Operadora Hoteleira, na qualidade de sócia ostensiva da SCP; 

b. Ingressar e manter-se sócio da SCP pelo prazo de operação do Empreendimento; 

c. Aderir e cumprir com a Convenção de Condomínio; 

d. Anuir e assinar todos os documentos necessários à melhor e mais adequada estrutura de 
operação hoteleira do Empreendimento. 

O Compromisso de Compra e Venda poderá ser adimplido tanto por meio de recursos próprios, 
como por meio de contratação de financiamento imobiliário através de instituição financeira, 
ficando ciente de que neste último caso o Investidor é o único responsável pelo preenchimento 
das condições exigidas pelo financiador para concessão do empréstimo imobiliário. Deve também 
o Investidor arcar com todos os custos, despesas e diligências da operação de financiamento, 
ficando ressalvado o direito da Incorporadora de reter a a(s) Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) 
Hoteleira(s) adquirida(s) enquanto não houver o crédito integral em seu favor. 

Em caso de impontualidade no pagamento de qualquer parcela do preço antes do recebimento da 
escritura de compra e venda, ou da assinatura de contrato de financiamento imobiliário com 
agente financeiro, poderá a Incorporadora, alternativamente: 

a. Executar o crédito, acrescido de atualização monetária, juros, multa e honorários 
advocatícios, hipótese que importa em vencimento antecipado de todas as prestações 
vincendas; 

b. Resolver o Compromisso de Compra e Venda, com prazo de 15 (quinze) dias para 
pagamento, com devolução ao Investidor de montante correspondente a 70% (setenta por 
cento) dos valores já pagos por este até o momento da rescisão, atualizado pelo mesmo 
índice cobrado em cada prestação, excluídos os juros e as sanções pecuniárias 
eventualmente pagas, descontados os gastos referentes a despesas de publicidade, 
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fixados em 7% (sete por cento) sobre o valor do contrato. A devolução de eventual 
diferença apurada ocorrerá em 06 (seis) parcelas mensais, com carência de 60 (sessenta) 
dias; 

c. Rescindir unilateralmente o Compromisso de Compra e Venda após 90 (noventa) dias de 
inadimplência, após notificação extrajudicial prévia, via cartório, com prazo de 15 (quinze) 
dias para pagamento ou manifestação pelo Investidor. Após manifestação e assinatura do 
respectivo termo de rescisão junto à Incorporadora, eventuais valores apurados serão 
devolvidos aos Proprietários em 06 (seis) parcelas mensais, com carência de 60 
(sessenta) dias, após o recebimento do termo devidamente assinado na sede da 
Incorporadora.  

d. Em caso de rescisão, além das despesas previstas quais sejam, reembolso de 70% 
(setenta por cento) do valor pago pelo Investidor até a data da resolução do contrato, 
atualizado pelo mesmo índice cobrado em cada prestação, excluídos os juros e as 
sanções pecuniárias eventualmente pagas, descontados os gastos referentes a despesas 
de publicidade, desde já fixados em 7% (sete) do valor total do contrato, serão 
descontados ainda: 

I. Taxa mensal de ocupação fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o preço de 
venda, corrigido pelos índices pactuados, devida desde a data de entrega das 
chaves até a efetiva devolução da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, livre e 
desocupada de pessoas e coisas e reposta ao idêntico estado de quando foi 
entregue; 

II. Custos decorrentes de reparos necessários à reposição da Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira em idêntico estado de quando foi entregue, a menos que a 
Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira já seja devolvida em tais condições; 

III. Despesas elencadas pela Operadora Hoteleira, vinculadas à operação do Hotel, e 
estipuladas no Contrato de Administração Condominial e no Contrato de SCP. 

e. A Incorporadora poderá, ainda, para alienar a Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira a 
terceiros, sem que os Investidores possam alegar posse ou retenção de qualquer 
natureza. 

A entrega da(s) respectiva(s) Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) adquirida(s) 
ocorrerá somente após a quitação total do preço, e cumprimento de todas as obrigações relativas 
à transferência. São de responsabilidade do Investidor a quitação e cumprimento de todas as 
despesas e exigências legais para a transferência da propriedade, incluídas, mas não limitadas a: 
impostos aplicáveis à transação, taxas e emolumentos cartorários, concessão de garantias, 
impostos sobre a propriedade, taxas condominiais, dentre outras. Mesmo que não lançada em seu 
nome, ao Investidor caberá apenas a posse indireta sobre a(s) respectiva(s) Unidade(s) 
Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) adquirida(s), sendo que a Operadora Hoteleira exercerá a 
posse direta das unidades autônomas.  

O Investidor declara ter ciência da Convenção de Condomínio, bem como das obrigações 
financeiras para com o Condomínio, uma vez instalado.  

Os direitos relativos ao Compromisso de Compra e Venda somente poderão ser transferidos ou 
cedidos pelo Investidor a terceiros após autorização da Incorporadora, que poderá exercer a 
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preferência de aquisição nas mesmas condições. Caso a Incorporadora não exerça a preferência, 
deverá autorizar a cessão se observadas as condições, cumulativamente: 

a. Recebimento de taxa de transferência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por Unidade 
Autônoma Imobiliária Hoteleira; 

b. Comprovação de adimplemento do comprador em relação a todas as parcelas até então 
vencidas, ou quitação, pelo cessionário, das parcelas em atraso, acrescidas dos 
respectivos acessórios; 

c. Aprovação do cadastro do terceiro cessionário, principalmente quanto à capacidade 
financeira para cumprir as obrigações contratuais. 

4.2. Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 

Pelo Contrato de SCP foi criada uma sociedade em conta de participação (a SCP), na qual 
constam como sócia ostensiva a Operadora Hoteleira e como sócios participantes os condôminos 
proprietários ou titulares de direitos aquisitivos sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras (“Proprietários”). O objetivo da SCP é a operação de locações em nome da Operadora 
Hoteleira, bem como a operação de serviços inerentes à atividade apart-hoteleira, neste último 
caso conforme contratado entre Condomínio e Operadora Hoteleira. 

São obrigações dos Proprietários, entre outras: 

a. Dar em locação à SCP as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, desembaraçadas 
de quaisquer dívidas ou direitos de terceiros, bem como os direitos de uso de respectiva 
vaga de garagem; 

b. Participar do fundo de custeio operacional, conforme Plano Operacional Anual elaborado 
pela Operadora Hoteleira; 

c. Aportar a contribuição em caso de percepção de prejuízos pela SCP; 

d. Em caso de alienação da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, transferir, 
obrigatoriamente, a condição de sócio participante da SCP. 

Constituem direitos do Proprietário: 

a. Receber os aluguéis em razão da locação de sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, 
bem como de receber os dividendos de sua participação na SCP; 

b. Uso de unidades do Condomínio, com desconto mínimo de 50% (cinquenta por cento) das 
Diárias-Balcão praticadas pela Operadora Hoteleira, respeitadas as seguintes condições: 

i. O Proprietário deverá solicitar a ocupação diretamente à Operadora Hoteleira com 
antecedência máxima de 15 (quinze) dias da data de início desejada pelo 
Proprietário para ocupação, sem prejuízo da permanência de todos os seus direitos 
ao recebimento dos resultados das operações do Empreendimento; 

ii. O direito de ocupação das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras pelo 
Proprietário será extensiva apenas a seus ascendentes, descendentes e cônjuges, 
pelo período máximo de 30 (trinta) dias, de forma continuada ou não, ao longo de 
cada ano. Na eventualidade do Proprietário ser pessoa jurídica, o benefício poderá 
ser usufruído por até 5 (cinco) pessoas indicadas pelo representante legal do 
Proprietário, observado o mesmo prazo concedido ao Proprietário pessoa física. 
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São obrigações da Operadora Hoteleira, entre outras: 

a. Promover, manter e administrar todos os serviços necessários à operação da SCP e do 
Empreendimento, inclusive com a conservação das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras e áreas comuns; 

b. Gerenciar e implementar a política de recursos humanos, relativamente aos funcionários 
do Empreendimento; 

c. Elaborar o Plano Operacional Anual; 

d. Manter escrituração contábil da SCP de acordo com os padrões internacionais, respeitadas 
as normas e regras legais aplicáveis; 

e. Elaborar e fornecer ao Proprietário, até o dia 20 de cada mês, demonstrativo financeiro da 
operação da SCP no mês anterior. 

Constituem direitos da Operadora Hoteleira: 

a. Receber remuneração, pela administração da SCP, até o dia 10 (dez) de cada mês, no 
valor correspondente a 3% (três por cento) apurado sobre as receitas líquidas auferidas 
mensalmente pela SCP com a exploração do objeto social, além de, adicionalmente, 
remuneração correspondente a 10% (dez por cento) sobre o lucro operacional bruto 
mensal da SCP; 

b. Receber a participação nos lucros da SCP referente à sua Quota-Parte. 

Os Proprietários se farão representar perante a Operadora Hoteleira por meio do Conselho de 
Representantes, formado por 3 (três) membros, sendo um deles exercendo o cargo de presidente. 
São atribuições do Conselho de Representantes: 

a. Examinar a escrituração da SCP, emitindo parecer; 

b. Discutir com a Operadora Hoteleira qualquer assunto de interesse da SCP, dando 
aprovação/consentimento, ou opondo-se por escrito e fundamentadamente; 

c. Negociar com a Operadora Hoteleira o valor do aluguel devido aos Proprietários, tendo em 
vista o cenário econômico à época; 

d. Agir como procurador dos Proprietários para vistoriar e receber as unidades autônomas de 
todos os Proprietários que não tiverem disponibilidade para fazer, no caso de extinção da 
SCP; 

e. Deliberar a respeito do deferimento do ingresso ou exclusão de novos Proprietários ao 
Pool, após ciência e manifestação da Operadora Hoteleira; 

f. Convocar as assembleias gerais da SCP; 

g. Realizar a análise prévia do Plano Operacional Anual; 

h. Realizar a análise prévia dos relatórios contábeis, anuais ou semestrais, apresentado pela 
Operadora Hoteleira; 

O Conselho de Representantes, quando cabível, estará sujeito ao avençado na Convenção de 
Condomínio, aplicando-se, às suas reuniões, as regras estipuladas para a realização das 
assembleias gerais da SCP. 
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Os membros do Conselho de Representantes serão eleitos nas assembleias gerais da SCP, 
mediante deliberação em assembleia geral da SCP a ocorrer até o final do mês de março de cada 
ano, por maioria dos votos válidos presentes. 

A Operadora Hoteleira se reunirá com o Conselho de Representantes ao menos 1 (uma) vez a 
cada 3 (três) meses, mediante convocação por carta direcionada aos membros eleitos do 
Conselho de Representantes. 

Os lucros da SCP serão apurados anualmente, tendo sua destinação definida conforme 
determinação da Operadora Hoteleira, em conjunto com o Conselho de Representantes, garantida 
aos Proprietários a participação no lucro proporcional à sua participação na SCP. A participação 
dos Proprietários será paga anualmente, podendo, entretanto, haver adiantamento mensal, 
conforme o caso. 

A SCP terá dois fundos, sendo eles: 

a. Fundo de Reserva Financeira: os recursos serão mantidos e usados na operação das 
atividades da SCP, sempre que houver insuficiência de caixa para mantê-la em operação e 
em pleno vigor, ficando a Operadora Hoteleira autorizada a efetuar os saques necessários 
para esse fim. O fundo deverá estar formado no prazo máximo de 12 (doze) meses a 
contar do início das atividades da SCP e assim será mantido durante todo seu prazo de 
vigência, em montante equivalente a, no mínimo, 1 (um) mês do custo operacional da 
SCP, valor este que será sempre calculado com base no Plano Operacional Anual 
apresentado anualmente pela Operadora Hoteleira, sem embargo da Operadora Hoteleira 
manter mensalmente na conta corrente da SCP disponibilidade financeira suficiente para 
suportar 15 (quinze) dias de operação; 

b. Fundo de Reposição de Ativos: fundo com arrecadação mensal e manutenção obrigatórias, 
recolhido e pago pela SCP de acordo com os percentuais abaixo, sendo seus recursos 
utilizados de acordo com as instruções da Operadora Hoteleira e destinados 
principalmente e assegurar que a SCP sempre possa contar com recursos para serem 
utilizados na conservação e manutenção e, quando necessário, reposição de móveis, 
utensílios, aparelhos, equipamentos e outros bens do Empreendimento. Adicionalmente, 
este fundo servirá para eventuais reposições do fundo descrito no item anterior. Da receita 
líquida da SCP serão abatidos mensalmente percentuais abaixo para manutenção e 
formação deste fundo: 

Ano Fiscal % da Receita Líquida 
1º 3% ao mês 

2º 4% ao mês 

3º 5% ao mês 

4º e seguintes 6% ao mês 

A Operadora Hoteleira poderá ceder os direitos e obrigações originários do Contrato de SCP nas 
seguintes hipóteses: 

a. Para empresas do mesmo grupo econômico, independente e sem necessidade de 
anuência dos sócios participantes, devendo, no entanto, comunicá-los por escrito, em até 
30 (trinta) dias após a ocorrência da cessão; e 
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b. Para terceiros estranhos ao grupo econômico da Operadora Hoteleira, hipótese na qual 
deverá requerer autorização por escrito do Conselho de Representantes. Uma vez 
aprovada a cessão, a Operadora Hoteleira ficará exonerada de qualquer responsabilidade 
de atos praticados pela cessionária. 

A SCP será extinta, sem qualquer ônus ou penalidade ou pagamento de danos e prejuízo, por 
qualquer das partes mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, se: 

a. O Empreendimento, por qualquer razão for parcial ou totalmente destruído, impedindo a 
sua normal operação, e não for possível repará-lo ou reconstruí-lo em sua forma original 
em menos de 12 (doze) meses, permanecendo a Operadora Hoteleira com o direito de 
receber as cabíveis indenizações de seguro de lucros cessantes que fizer jus; 

b. O Empreendimento for total ou parcialmente declarado de interesse ou utilidade pública, ou 
estar sob a iminência de ser total ou parcialmente desapropriado, tornando inviável a sua 
operação, podendo as partes pleitearem junto aos órgãos públicos envolvidos as 
indenizações que julgarem devidas; 

c. Caso as partes não tenham interesse em renovar o prazo de vigência da SCP; 

d. Caso as partes descumpram quaisquer de suas obrigações por 60 (sessenta) dias, a 
contar do recebimento da notificação, sem o prejuízo de a parte faltosa responder pelas 
perdas e danos. Na hipótese de a parte faltosa sanar o inadimplemento, cessarão então os 
efeitos da notificação, permanecendo assim a SCP e seu contrato em pleno vigor. 

São consideradas hipóteses de extinção por iniciativa da Operadora Hoteleira, sem imputação de 
qualquer ônus, penalidade ou pagamento de dano e prejuízo aos Proprietários, mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias: 

a. Se pelo menos 20% (vinte por cento) dos Proprietários tornarem-se inadimplentes com 
relação a qualquer obrigação assumida, ou quando o prejuízo da SCP não for 
integralmente coberto, ou quando a SCP não tenha capital de giro suficiente para arcar 
com seus compromissos; 

b. Se a SCP apresentar prejuízo por 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, ou 36 (trinta e 
seis) meses alternados, desde que não haja mais recursos no fundo de reserva financeira; 

c. Após 15 (quinze) dias corridos da data de notificação pela Operadora Hoteleira, 
demonstrando discordância com alguma alteração na Convenção de Condomínio, no 
Plano Operacional Anual aprovado ou com alguma decisão da assembleia geral da SCP 
ou do Conselho de Representantes, que dificulte ou impossibilite a adequada exploração 
do empreendimento, desde que o ato impugnado mantenha-se inalterado; 

d. A Operadora Hoteleira for destituída das funções de administradora do Condomínio; 

e. Ocorrência de qualquer evento extraordinário cuja causa não possa ser controlada ou 
evitada pela Operadora Hoteleira, e que impeçam a normal operação do Empreendimento 
por período superior a 6 (seis) meses. 

São hipóteses de extinção da SCP por iniciativa dos Proprietários, sem aplicação de qualquer 
ônus, penalidades ou pagamento de danos e prejuízos, mediante notificação prévia de 30 (trinta) 
dias contados da realização da assembleia geral que deliberar, os seguintes casos: 
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a. Inadimplência da Operadora Hoteleira de suas obrigações, por período superior a 90 
(noventa) dias consecutivos; 

b. A Operadora Hoteleira não alcançar, a partir do terceiro ano de operações, ao menos 75% 
(setenta e cinco por cento) das metas previstas no Plano Operacional Anual, por 24 (vinte 
e quatro) meses consecutivos, ou 36 (trinta e seis) meses alternados. 

4.3. Instrumento Particular de Contrato de Administração Condominial  

O Contrato de Administração Condominial, celebrado em 31 de janeiro de 2017, prevê a 
contratação da Operadora Hoteleira pelo Condomínio, pelo período de 12 (doze) anos, 
prorrogando-se automática e sucessivamente por iguais períodos, para exercer gerência geral do 
Condomínio, especialmente no tocante às atividades apart-hoteleiras, explorando tanto as áreas 
comuns, quanto as unidades autônomas que venham a integrar o sistema associativo de 
locações, a ser desenvolvido no âmbito da SCP. 

O objeto do contrato é a administração condominial, bem como a gerência da SCP, na qualidade 
de sócia ostensiva, atividades que serão desenvolvidas pela Operadora Hoteleira, que ainda 
organizará ou prestará os seguintes serviços: 

a. Básicos e/ou obrigatórios: serviços de recepção/portaria, garagem, telefonia, amenidades, 
paisagismo, governança, TV a cabo e segurança; 

b. Opcionais e/ou facultativos: concierge, serviços extras de governança e telefonia, business 
center e mensageiros; 

c. Facilidades e/ou serviços de terceiros: prestados por terceiros sob supervisão da 
Operadora Hoteleira, tais como lavanderia, restaurante, segurança especializada, coffee-
shop, bar, serviço de quarto (room service) e similares. 

Os serviços básicos serão considerados custos ordinários do Condomínio, devendo ser arcados 
pelos condôminos. Os demais serviços serão custeados de acordo com a utilização pelos 
usuários das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. Neste último caso, se as receitas forem 
inferiores aos custos, o débito remanescente será considerado despesa condominial.  

Os serviços deverão ser prestados e mantidos de forma permanente pelo Condomínio, sendo 
certo que eventuais outros serviços não indicados no Contrato de Administração Condominial e 
que os condôminos desejem implantar, somente o serão após aprovação da Operadora Hoteleira. 

Para fins do Contrato de Administração Condominial, o Condomínio entrega a sua administração à 
Operadora Hoteleira, seguindo todas as regras e padrões fornecidos com antecedência pela 
própria Operadora Hoteleira, sendo garantido a esta o controle administrativo-operacional com 
menor grau de interferência, bem como cooperação do Condomínio na resolução de questões 
legais, normativas e regulamentárias que dependam de atuação do Condomínio. 

A Operadora Hoteleira utilizará no desenvolvimento das atividades a marca “Go Inn”, concordando 
o Condomínio em não obstar este uso. Toda e qualquer modificação da marca, por qualquer 
motivo, que for determinada pela Operadora Hoteleira, terá seus custos suportados pelo 
Condomínio, sendo dever da Operadora Hoteleira prever estes custos no orçamento do 
Condomínio e da SCP. 

São deveres da Operadora Hoteleira, entre outros:  
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a. Coordenar, fiscalizar e administrar os serviços apart-hoteleiros, bem como a gerência geral 
do Condomínio, fazendo cumprir a Convenção de Condomínio e seu regimento interno, 
obrigando-se a manter e conservar todo os equipamentos do Condomínio; 

b. Gerenciar e administrar os recursos humanos do Empreendimento, incluídas aí seleção, 
admissão, demissão, treinamento, política de cargos e salários, tudo em observâncias das 
regras legais pertinentes; 

c. Pagar, pontualmente, pelos serviços públicos (telefone, água, luz, esgoto, dentre outros) 
utilizados pelo Condomínio; 

d. Manter em seu poder e disponibilizar quando requeridos os livros de presença e atas de 
assembleia do Condomínio; 

e. Elaborar a previsão orçamentária condominial anual para cada exercício, justificando-a; e  

f. Prestar contas mensalmente ao síndico e anualmente à assembleia; 

São obrigações do Condomínio, síndico e condôminos, para com a Operadora Hoteleira: 

a. Garantir livre acesso ao Condomínio, não apresentando óbices ao regular desenvolvimento 
das atividades pela Operadora Hoteleira, fornecendo eventuais documentos e procurações 
que se fizerem necessários (eventuais discordâncias deverão ser justificadas por escrito); 

b. Respeitar as decisões baseadas na previsão orçamentária condominial anual; 

c. Tomar conhecimento das vedações e observar-lhes o cumprimento, mormente a vedação 
de o síndico assumir função de empregado do Condomínio e dos condôminos de 
exercerem atividade comercial dentro do Empreendimento; 

d. Não interferir na administração e operação direta do Empreendimento, direcionando 
críticas, solicitações, observações ou reclamações a representante designado pela 
Operadora Hoteleira. 

Quaisquer pagamentos derivados do Contrato de Administração Condominial estão sujeitos a 
correção monetária anualmente e, no caso de atraso de pagamentos devidos à Operadora 
Hoteleira, computar-se-ão, ainda, juros moratórios de 1% (um por conte) ao mês e multa de 2% 
(dois por cento). 

4.4. Convenção de Condomínio 

A Convenção de Condomínio foi elaborada pela Incorporadora e deverá ser observada por todos 
os condôminos do Empreendimento. 

Nos termos da Convenção de Condomínio, as áreas e equipamentos comuns, instalações, 
acessos e calçadas do Empreendimento poderão ser cedidas à exploração por terceiros, a título 
oneroso, com anuência da Operadora Hoteleira, revertendo eventual renda decorrente dessa 
exploração para o Condomínio. 

O Condomínio conta com 115 (cento e quinze) vagas de garagem que poderão ser operadas por 
empresa especializada na operação de garagem e estacionamento, ou pela Operadora Hoteleira, 
na condição de sócia ostensiva da SCP.  

Os órgãos administrativos do Condomínio são: 
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c. O síndico, pessoa jurídica ou não, condômino ou não, com mandato de 2 (dois) 
anos, admitida recondução. 

d. O Conselho Fiscal, composto por no mínimo 5 (cinco) membros (sem previsão de 
máximo), eleitos pela assembleia geral, para um mandato de 2 (dois) anos, 
podendo ser reconduzidos. 

e. A Operadora Hoteleira, nos termos do contrato firmado entre as partes, que deverá 
observar as disposições da Convenção de Condomínio. 

São direitos dos condôminos, entre outros previstos na Convenção de Condomínio: 

a. Gozar e dispor das partes de uso exclusivo do Condomínio, respeitada sua destinação; 

b. Servir-se das partes e coisas comuns do Condomínio, respeitada sua destinação; 

c. Examinar livros e arquivos do Condomínio que estiverem sobre a guarda da Operadora 
Hoteleira e/ou síndico; 

d. Comparecer nas assembleias condominiais, podendo discutir, votar, eleger e ser eleito, 
desde que em dia com suas obrigações para com o Condomínio. 

Entre outros deveres, segundo a Convenção de Condomínio, os condôminos devem: 

a. Integrar a SCP, bem como montar, equipar e decorar sua unidade autônoma de acordo 
com o padrão determinado pela Operadora Hoteleira; 

b. Cumprir, fazer respeitar e fiscalizar a observância do disposto na Convenção de 
Condomínio e no regimento interno; 

c. Guardar respeito no uso das coisas e partes comuns do Empreendimento, não as usando 
nem permitindo que sejam usadas para fins diversos daqueles a que se destinam; 

d. Contribuir com a sua Quota-Parte para o custeio das despesas comuns condominiais, 
nessas incluídas as relativas aos serviços obrigatórios, na proporção prevista na 
Convenção de Condomínio, efetivando o seu recolhimento na ocasião oportuna; 

e. Contribuir com a sua Quota-Parte para custeio das obras e demais despesas 
extraordinárias determinadas pela assembleia, na forma, prazo e proporção nelas fixadas, 
e pagar as multas e quaisquer outros valores devidos ao Condomínio. Adicionalmente, 
deverão os Condôminos contribuir com o pagamento das despesas emergenciais na forma 
e prazo necessários a fazer frente às mesmas; 

f. Pagar pontualmente as despesas decorrentes da utilização dos serviços disponibilizados 
que impõem cobrança específica, sob pena de tais serviços lhe serem subtraídos e/ou não 
prestados, sem embargo de cobrança dos débitos, inclusive pelas vias judiciais; 

g. Comunicar à Operadora Hoteleira, anexando a cópia autenticada do documento 
devidamente registrado no cartório imobiliário, a efetivação da venda, em caráter definitivo, 
ou a celebração de qualquer outro contrato que tenha como objeto a transferência, a 
qualquer título, do uso de sua unidade autônoma para terceiros, a fim de que se possa 
atualizar os dados cadastrais e manter sob permanente controle o acesso e a utilização 
das áreas condominiais. Todo e qualquer relacionamento condominial e a cobrança de 
taxas condominiais ou de quaisquer outros valores, serão sempre efetivados em nome do 
Condômino que constar do cadastro do Condomínio; 
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h. Proporcionar recursos suficientes para que suas unidades autônomas sejam mantidas em 
permanente e perfeito estado de conservação e segurança, inclusive com relação aos 
bens nelas instalados; 

i. Cumprir todas as intimações e exigências das autoridades públicas, delas dando ciência à 
Operadora Hoteleira, quando a esta ou aos demais Condôminos possam interessar. 

j. Contribuir com os recursos necessários, na forma e prazo, indicados pela Incorporadora, 
para a aquisição do FF&E e OS&E. 

É vedado a condôminos e usuários: 

a. Utilizar os empregados do Condomínio para fins particulares diversos aos dos permitidos 
pela Convenção de Condomínio; 

b. Fracionar sua unidade autônoma para fins de alienação ou cessão a qualquer título; 

c. Utilizar a área privativa e áreas comuns do Condomínio para fins diversos dos prescritos 
na Convenção de Condomínio; 

d. Promover alterações em sua unidade autônoma que modifiquem os padrões definidos pela 
Operadora Hoteleira. 

A Convenção de Condomínio estabelece a criação de um fundo de reserva do Condomínio, que 
será destinado a cobrir despesas condominiais extraordinárias e/ou emergenciais e que digam 
respeito à soma de todos os valores desembolsados que não se refiram aos gastos rotineiros de 
manutenção, conservação e funcionamento Empreendimento, a ser formado e mantido pelo 
recolhimento de (i) uma taxa mensal que equivaler a 2% (dois por cento) das despesas ordinárias 
de Condomínio; (ii) 20% (vinte por cento) do saldo verificado no orçamento de cada exercício 
social; (iii) rendimentos decorrentes de aplicação das verbas do próprio fundo; (iv) produto da 
venda de ativos obsoletos do Empreendimento; e (v) outros valores aprovados pelos Condôminos 
e/ou previstos no contrato firmado com a Operadora Hoteleira. 

No primeiro exercício fiscal, por ser parcial (com início na data de abertura do Empreendimento e 
término em 31 de dezembro do respectivo ano), não haverá recolhimento para formação e 
manutenção do fundo de reserva.  

Ao final de cada mês os recursos provenientes da arrecadação para o fundo de reserva deverão 
ser separados da conta usual de movimento do Condomínio e, obrigatoriamente, depositados em 
conta bancária individualizada, aberta especialmente para esse fim. 
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5. Dados da Oferta 

Nome do Empreendimento Go Inn Campinas  

Incorporadora Direcional Azeviche Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Operadora Hoteleira Atlantica Hotels international (Brasil) Ltda. 

Unidades da Oferta Inicialmente, até 26 (vinte e seis) Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras. 
 
Esta quantidade poderá ser aumentada caso alguma venda de Unidade 
Autônoma Imobiliária Hoteleira realizada, por qualquer razão, seja 
distratada. Até a data deste Prospecto Resumido, 74 (setenta e quatro) 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras já vendidas não foram 
completamente quitadas pelos respectivos investidores e, portanto, 
poderão vir a ser devolvidas à Incorporadora, o que poderia torná-las 
disponíveis para nova comercialização nos termos da Oferta.  

Preço Unitário das Unidades 
Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras 

a. R$260.357,00 (duzentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e 
sete reais) para apartamentos tipo de finais “01” e “02”, 
localizados do 1º ao 14º pavimento; 

b. R$254.109,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e nove 
reais) para apartamentos tipo de finais “03”, “04” e “13”, 
localizados do 1º ao 14º pavimento; 

c. R$246.568,80 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e 
sessenta e oito reais e oitenta centavos) para apartamentos tipo 
de finais “05”, “06”, “11” e “12”, localizados do 1º ao 14º 
pavimento; 

d. R$253.967,00 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e 
sessenta e sete reais) para apartamentos tipo de finais “07”, “08”, 
“09” e “10”, localizados do 1º ao 14º pavimento; 

e. R$260.286,00 (duzentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e seis 
reais) para apartamentos tipo de final “14”, localizados do 1º ao 
14º pavimento; 

f. R$339.152,80 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e 
dois reais e oitenta centavos) para apartamentos tipo PNE de final 
“15”, localizados do 1º ao 12º pavimento; 

g. R$263.523,60 (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte 
e três reais e sessenta centavos) para apartamentos tipo de final 
“16”, localizados do 1º ao 12º pavimento; 

h. R$309.645,20 (trezentos e nove mil, seiscentos e quarenta e 
cinco reais e vinte centavos) para apartamentos tipo de final “15”, 
localizados no 13º e no 14º pavimento; e 

i. R$264.773,20 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 
setenta e três reais e vinte centavos) para apartamentos tipo de 
final “16”, localizados no 13º e no 14º pavimento. 

 
As condições comerciais poderão, eventualmente, ser negociadas caso a 
caso, conforme a forma de pagamento escolhida pelo Investidor e as 
condições mercadológicas observadas no momento da venda. 
 
Nos termos do Compromisso de Compra e Venda, os custos de 
instalações iniciais com FF&E e OS&E, incorridos pelas Ofertantes, já 
estão incluídos no preço unitário das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras. 

Outros custos a serem 
aportados pelo Investidor 

Os demais custos a serem aportados pelo Investidor encontram-se listados 
no item 6.3 deste Prospecto Resumido, na página 29. 

Forma de Pagamento Conforme estipulado no respectivo Compromisso de Compra e Venda, 
podendo ser utilizados como forma de pagamento recursos próprios dos 
Investidores, ou recursos oriundos de financiamentos obtidos junto a 
instituições financeiras.  
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Valor Total da Oferta Inicialmente, até R$6.845.820,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta e 
cinco mil, oitocentos e vinte reais). 

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 deverão atestar, por escrito, por meio da assinatura da 
Declaração do Investidor, o seu enquadramento no público alvo, e 
comprovar os requisitos acima mediante a apresentação de (i) extrato ou 
comprovante emitido por instituições integrantes do sistema financeiro 
nacional; (ii) declaração de imposto de renda; ou (iii) escritura de imóvel 
registrada no Registro Geral de Imóveis. 
 
Os corretores e sociedades corretoras contratados para a condução da 
presente Oferta, aos quais será fornecida cópia do presente Prospecto 
Resumido, deverão verificar o atendimento ao requisito patrimonial acima 
mencionado, podendo se utilizar, para tanto, de extrato ou comprovante 
emitido por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, 
declaração de imposto de renda ou escritura de imóvel registrada no 
Registro Geral de Imóveis, nos termos do inciso V, alínea “d” da 
Deliberação CVM nº 734. 

Data de Início da Oferta 05 de janeiro de 2018. 

Data de Encerramento da Oferta A data de encerramento da Oferta é indeterminada, posto que a Oferta 
vigorará pelo tempo necessário para a comercialização de todas as 
Unidades da Oferta ou até que as Ofertantes decidam não mais ofertar 
publicamente as Unidades da Oferta. 

Estruturação Jurídica dos 
Contratos de Investimento 
Coletivo 

A estruturação jurídica dos CICs encontra-se explanada com detalhes no 
item 4 acima, na página 15. 

Outras Informações A Oferta foi dispensada de registro perante a CVM, bem como do 
cumprimento de determinados requisitos de ofertas públicas de valores 
mobiliários em 29 de dezembro de 2017, por meio do Ofício nº 
863/2017/CVM/SRE/GER-2. 
 
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM. A 
CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU 
A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ANTES DE ACEITAR A 
OFERTA LEIA COM ATENÇÃO O ESTUDO DE VIABILIDADE E ESTE 
PROSPECTO RESUMIDO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE 
RISCO, NA PÁGINA 33 DESTE PROSPECTO RESUMIDO, 
DISPONÍVEIS NO SITE 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/campinas/go-inn-campinas. 
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6. Remuneração e despesas dos Adquirentes com o Hotel 

6.1. Remuneração dos Investidores 

Nos termos da Cláusula Nona do Contrato de SCP, os lucros anualmente apurados terão a 
aplicação que lhes for determinada pela Operadora Hoteleira em conjunto com o Conselho de 
Representantes, o que poderá resultar em um impacto material adverso sobre a remuneração dos 
Investidores, conforme disposto na seção Fatores de Risco, na página 33 deste Prospecto 
Resumido, no fator de risco intitulado “Os lucros da SCP serão apurados anualmente, tendo sua 
destinação definida conforme determinação da Operadora Hoteleira, em conjunto com o Conselho 
de Representantes”, respeitadas as condições listadas abaixo, garantida a todos os Proprietários 
a sua participação proporcional: 

(i) o lucro operacional líquido das operações da SCP será apurado anualmente e será 
definido a partir da diferença entre a receita líquida das operações, e as despesas 
relativas a todas as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, bem como as demais 
operações realizadas pela SCP, incluindo suas despesas gerais; 

(ii) a receita líquida das operações da SCP compreenderá todas as importâncias 
recebidas pela SCP pela sublocação das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, 
inclusive indenizações por danos a estas causadas pela exploração das vagas de 
garagem, pelos serviços condominiais quando prestados pela SCP aos hóspedes, 
moradores e clientes, os resultados das aplicações financeiras de todos os saldos 
existentes e depositados em conta da SCP e demais atividades correlatas, após 
deduzidos os tributos, contribuições ou taxas de qualquer natureza incidentes sobre as 
operações da SCP; 

(iii) as despesas pagas ou incorridas pela SCP, relativas às suas operações, 
compreendem, dentre outras necessárias para sua implantação e funcionamento, as 
seguintes: (a) aluguéis pagos ao Proprietário e demais sócios da SCP; (b) os gastos 
com publicidade, promoção, reservas e programas de marketing corporativos 
promovidos pela SCP e/ou pela Operadora Hoteleira; (c) despesas condominiais 
ordinárias, repasses com custo de pessoal, avisos de lançamento de recuperação e 
repasses de custos operacionais, despesas com empregados e pessoal contratado, 
inclusive contribuições previdenciárias, impostos e taxas inerentes à atividade 
conforme legislação em vigor, despesas operacionais, custos administrativos e 
contábeis, serviços de terceiros, inclusive de lavanderia, legais, comissões e agentes 
de viagem, comissões de locação e tarifas de cartões de crédito; (d) materiais, 
estoques e serviços de qualquer natureza, inclusive honorários, eventual repasse de 
parte dos custos relativos aos seguros contratados pelo Condomínio, fornecimento de 
luz, gás e telefone; (e) valores destinados à constituição e manutenção dos fundos da 
SCP, para reposição de equipamentos e manutenção, conservação e reparos da(s) 
Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) e dos pertences que a integram; (f) 
as taxas de serviços públicos relativas às Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras; 
(g) as remunerações (gerenciamento e franquia) devidas à Operadora Hoteleira; (h) 
toda e qualquer despesa direta ou indiretamente relacionada ao uso da marca “Go 
Inn”, e à respectiva franquia, incluindo as contribuições para o fundo de marketing 
institucional da rede à qual pertence a marca “Go Inn”, no montante de 1% (um por 
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cento) da receita líquida das operações, desde que não tenham sido incluídas nas 
despesas condominiais; 

(iv) o lucro operacional bruto da SCP será obtido por meio da dedução da receita líquida 
das despesas referidas nas alíneas (b), (c), (d), (f) e (h) do item “iii” acima. As 
despesas decorrentes de quaisquer inadimplementos, por parte do Proprietário ou 
outros sócios, de suas obrigações perante a SCP, não serão deduzidas da receita 
líquida para fins de apuração do lucro operacional bruto; e 

(v) na hipótese de o restaurante ou de outras áreas equipamentos e serviços comuns 
virem a ser explorados pela SCP, toda a contabilidade relativa à essa exploração será 
feita separadamente pela Operadora Hoteleira, às expensas da SCP, integrando o 
respectivo resultado o lucro líquido das operações da SCP para fins de distribuição de 
resultados aos sócios. 

A participação de cada Proprietário será definitivamente apurada e paga anualmente, podendo, no 
entanto, ser objeto de adiantamentos mensais, sempre que, por recomendação da Operadora 
Hoteleira, baseada em sua experiência profissional, a situação econômica e de caixa da SCP 
assim o permitir, e mediante deliberação escrita favorável do Conselho de Representantes. 
Conforme disposto na seção Fatores de Risco, na página 33 deste Prospecto Resumido, no fator 
de risco intitulado “Os lucros da SCP serão apurados anualmente, tendo sua destinação definida 
conforme determinação da Operadora Hoteleira, em conjunto com o Conselho de 
Representantes”, não há previsão de distribuição mínima obrigatória aos Proprietários. 

Conforme disposto no Anexo 1A do Contrato de SCP, antes do início de cada periodicidade, a 
Operadora Hoteleira se reunirá com o Conselho de Representantes, para fins de definir o aluguel 
anual para o período subsequente, considerando sempre a variação dos índices comumente 
aplicáveis às locações, a conjuntura da economia e do mercado de locação de unidades 
autônomas localizadas em empreendimentos similares e dentro da área abrangida pelo respectivo 
conjunto de concorrentes, que deverá ser homologado juntamente com o Plano Operacional 
Anual. 

Na ocorrência de eventos extraordinários ou em decorrência da conjuntura do mercado, a 
Operadora e o Conselho de Representantes, de comum acordo, poderão revisar o valor do 
aluguel anual. 

6.2. Remuneração da Operadora Hoteleira 

A Operadora Hoteleira, conforme estipulado no Contrato de SCP, terá o direito a receber: 

(i) Até o dia 10 (dez) de cada mês os seguintes valores: 

a. 3% (três por cento) da receita líquida das operações auferidas com a exploração 
do objeto da SCP, observada a fórmula de cálculo prevista no item (ii) da seção 
6.1 acima; e 

b. 10% (dez por cento) do lucro operacional bruto. 

(ii) receber a participação nos lucros da SCP, referente à sua Quota-Parte. 

Os pagamentos previstos nos itens (i) e (ii) acima, serão sacados pela Operadora Hoteleira contra 
a SCP por meio de notas fiscais e/ou faturas de serviços, que serão contabilizados como 
despesas da SCP. 
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Qualquer diferença eventualmente apurada entre valores devidos pela SCP à Operadora Hoteleira 
e os efetivamente pagos será objeto de acerto no mês subsequente ao da sua constatação. 

6.3. Despesas 

Conforme estabelecido no Contrato de SCP, os proprietários das Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras deverão arcar com as seguintes despesas, as quais não serão objeto de 
reembolso pelos adquirentes: 

(i) as despesas relativas ao IPTU das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, as 
taxas de condomínio extraordinárias e os valores solicitados pela Operadora que se 
mostrem necessário à formação e manutenção do fundo de reserva financeira da 
SCP. O Investidor obriga-se, também, a quitar as taxas de condomínio ordinárias de 
suas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras sempre que houver solicitação da 
Operadora Hoteleira; 

(ii) arcar com as despesas com folha de pagamento e eventual realocação de 
empregados (salários, encargos e benefícios, incluindo eventual repasse de salários), 
em conformidade com o cronograma de contratações apresentado pela Operadora 
Hoteleira, bem como arcar com as despesas com treinamentos hoteleiros e técnicos 
dos empregados, salários, encargos e benefícios do gerente geral, na proporção de 
50% com a SCP, despesas com locomoção do pessoal da Operadora Hoteleira, 
despesas condominiais gerais, contratação de perito para recebimento e vistoria das 
áreas comuns do Empreendimento, contratação de serviços de telecomunicações, 
despesas de vistoria técnica, correio, malotes, fretes, sistemas de softwares e 
eletrônicos, pagamento de taxas públicas, alvará e licenças, seguros condominial, 
despesas jurídicas, contábeis, financeiras e administrativas, anúncios em jornais para 
recrutamento de empregados, além das despesas incorridas com a aquisição de 
novos FF&E e OS&E das áreas comuns do Condomínio; 

(iii) em qualquer época, caso apurado prejuízo na SCP, aportar, sob pena de execução, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento do respectivo aviso, a contribuição 
correspondente à sua participação nesse prejuízo, obedecendo a seguinte fórmula:  

Prejuízo Apurado x Quota-Parte do(s) Proprietário(s) 

∑ Quotas-Partes dos Proprietários 

A Convenção de Condomínio estabelece, ainda, que os Proprietários serão responsáveis por: 

(i) contribuir com a sua Quota-Parte para o custeio das despesas comuns condominiais 
por meio do pagamento da taxa de condomínio mensal, sendo certo que, parte do 
valor arrecadado é destinado ao fundo de reserva condominial, nessas incluídas as 
relativas aos serviços obrigatórios, na proporção da fração ideal de terreno de sua 
respectiva Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, efetivando o seu recolhimento na 
ocasião oportuna; 

(ii) contribuir com a sua Quota-Parte para custeio das obras e demais despesas 
extraordinárias determinadas pela assembleia de sócios da SCP, na forma, prazo e 
proporção nela fixadas, e pagar as multas e quaisquer outros valores devidos ao 
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Condomínio. Adicionalmente, deverão os Condôminos contribuir com o pagamento 
das despesas emergenciais na forma e prazo necessários para fazer frente às 
mesmas; 

(iii) pagar pontualmente as despesas decorrentes da utilização dos serviços 
disponibilizados que impõem cobrança específica, sob pena de tais serviços lhe serem 
subtraídos e/ou não prestados, sem embargo de cobrança dos débitos, inclusive pelas 
vias judiciais; 

(iv) proporcionar recursos suficientes para que suas Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras sejam mantidas em permanente e perfeito estado de conservação e 
segurança, inclusive com relação aos bens nelas instalados; e 

(v) contribuir com os recursos necessários, na forma e prazo, indicados pela 
Incorporadora, para a aquisição do FF&E e OS&E. 

O Plano Orçamentário Anual relativo ao período de 06 de abril de 2017 (data do início da 
operação) a 31 de dezembro de 2017, não foi submetido e deliberado em sede de Assembleia 
Geral, tendo em vista a data de início da operação do Hotel ser conflitante com a agenda dos 
Conselheiros de Representantes e Proprietários para convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária. 

Sem prejuízo, no dia 13 de dezembro de 2017, foi deliberado e aprovado pelo Conselho de 
Representantes e pelos Proprietários, em Assembleia Geral, o Plano Orçamentário Anual para o 
período de janeiro a dezembro de 2018. Restou definida uma taxa de condomínio linear, do 
Condomínio Go Inn Campinas, por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, de R$1.038,00 (mil e 
trinta e oito reais), a qual será composta pelos seguintes itens: 

(i) N.º de Colaboradores: O exercício de 2018 será iniciado com 29 colaboradores e 
finalizado com 36 colaboradores; 

(ii) Previsão de dissídio da categoria de 6,00% (pró rata temporis); 

(iii) Verba destinada para compra de materiais de limpeza das áreas comuns; 

(iv) Contrato com 228 pontos com valor unitário de R$35,13, com previsão de 
atualização pelo IGPM de 3,00% (2017: R$34,11 por ponto, total R$7.777,00); 

(v) Verba prevista para compra de flores e ornamentação do lobby; 

(vi) Verba prevista para compra de materiais de escritório (papel sulfite, recarga de 
tonners, entre outros); 

(vii) Verba destinada à realização da festa bimestral dos aniversariantes (colaboradores) 
no valor de R$400,00; nos meses janeiro e fevereiro despesa com convenção anual 
(Gerente Geral e Controller, no valor de R$1.650,00 cada participante em ambos os 
meses), março previsto treinamento Imposto de Renda -  ECF, no valor de 
R$1.500,00, agosto e setembro previsto treinamento “Eu vou Além e Liderando 
para ir Além”, no valor de R$250,00 cada, outubro previsto treinamento “Brigada de 
Incêndio” R$1.700,00, e novembro e dezembro previsto gastos com cesta de Natal 
e festa de final de ano para os colaboradores; 
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(viii) Correios e Despesas Cartorárias: verba destinada para possíveis gastos com 
correios e cartório do Condomínio; 

(ix) Taxa referente galeria de águas pluviais e instalação da entrada da rede elétrica em 
calçada; 

(x) Locação/Manutenção software de gestão hoteleira: mensalidade do sistema 
CMNET, no valor de R$5.347,00 (atualizado pelo IGPM previsto no valor de 3,00% 
em relação à 2017) e ADP, no valor de R$23,00 por colaborador (processamento 
de folha); 

(xi) Demais despesas administrativas; 

(xii) Seguro: apropriada a despesa em 12 parcelas, com atualização prevista para 
junho/2018, período de renovação do seguro; 

(xiii) Despesas bancárias decorrente de tarifas (DOC, TED, entre outras); 

(xiv) Contrato mensal de serviços de portaria (RED MULTI) ajustado anualmente 
conforme convenção da categoria; 

(xv) Custo com a remoção do lixo no valor de R$60,00 por coleta, duas vezes por 
semana, considerado ajuste em abril/2017, conforme contrato celebrado; 

(xvi) Despesa com lavagem dos uniformes dos colaboradores; 

(xvii) Serviços contratados PJ: mensalmente prevista a mensalidade do Sistema 
Integrado de Manutenção, no valor de R$206,00; Mensalidade Cidade Atlântica, no 
valor de R$500,00; Pesquisa Satisfação Colaboradores (IESA), no valor de R$3,70 
por colaborador mensal; Manutenção CFVT, no valor de R$300,00 nos meses de 
fevereiro, junho, setembro e dezembro de 2017; Keep True (Sistema Fiscal), no 
valor de R$103,00 mensal; Bioquimis (Análise Bacteriológica da Água), no valor de 
R$427,50 mensal atualizado em julho de 2018 para R$ 440,33; 

(xviii) Realização dos laudos e ART’s exigidas pela legislação; 

(xix) Serviços de Processamento, conforme contrato celebrado com a Operadora 
Hoteleira; 

(xx) Serviços prestados de entrega rápida (motoboy), ajustado anualmente (base 
utilizada de 3,00%); 

(xxi) Gasto com energia elétrica do Empreendimento; 

(xxii) Água e esgoto previsto gasto conforme o mínimo de 10 m³ por ponto de consumo 
(2.240 m³) onde será pago o mínimo por ponto de economia, no valor de 
R$32.717,00, podendo consumir 2.240 m³ (sem a oscilação do valor se não 
ultrapassar o montante de 2.240 m³ consumido no mês), observado que em 2017 
não há histórico de consumo que ultrapassasse 1.000 m³; 

(xxiii) Gás utilizado no aquecimento de água e uso da cozinha; 

(xxiv) Despesas com manutenção dos elevadores (Thyssenkrupp); 

(xxv) Sistema de telefonia: referente à despesa prevista manutenção do PABX; 
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(xxvi) Paisagismo: referente a gasto previsto com a manutenção e reparo dos jardins do 
condomínio; equipamentos / computadores e periféricos: contrato suporte 
tecnologia (Antoninho Peres Campos); caldeiras e ar condicionado: contrato 
manutenção aparelhos de ar condicionado; gerador: contrato de manutenção de 
gerador (Interpower), no valor mensal de R$840,00 (atualizado 3,00%) e materiais 
para manutenção nos meses de março, junho setembro e dezembro; 

(xxvii) Pintura e pequenos reparos: contrato Rodox mensal (dedetização, no valor de 
R$597,40, atualizado 3,00%) e limpeza água pluvial, no valor de R$400,00 para os 
meses de janeiro e junho de 2018; verba destinada a substituição de lâmpadas e 
compra de materiais de manutenção destinados à manutenção das áreas comuns, 
referente à despesa contratual manutenção SDAI e despesa prevista com 
iluminação de emergência nos meses de abril e novembro, no valor de R$450,00; 

(xxviii) Gastos de Propriedade: fevereiro, maio, agosto e novembro (contribuição patronal) 
e novembro previsto gasto com assembleia; e 

(xxix) Fundo de Reserva: 2% sobre o total das Despesas (conforme Convenção 
Condominial). 

Em caso de eventuais despesas extras, não incluídas na referida taxa de condomínio linear, os 
Proprietários poderão vir a ser demandados a realizar aporte financeiro na SCP. Para maiores 
informações, vide fator de risco intitulado “Aportes financeiros poderão ser necessários para 
despesas e manutenção do Hotel e da SCP”, na página 34 deste Prospecto Resumido. 
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7. Fatores de risco incidentes sobre a Oferta 

O investimento nas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras envolve alto grau de risco. Antes 
de tomar qualquer decisão de investimento, os Investidores em potencial devem analisar 
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto Resumido, incluindo os riscos 
mencionados abaixo. 

Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode ou terá “um 
efeito adverso” ou “afetará adversamente” ou expressões similares significam que o risco, 
incerteza ou problema pode resultar em um efeito material adverso nos negócios, reputação, 
condição financeira, resultados operacionais, margens, fluxo de caixa e/ou perspectivas do Hotel. 

Os negócios, a reputação, a condição financeira, os resultados operacionais, as margens, o fluxo 
de caixa e/ou as perspectivas do Empreendimento podem ser afetados de maneira adversa por 
quaisquer desses riscos, e os Investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu 
investimento. 

Abaixo estão elencados os fatores de risco que devem ser levados em consideração pelos 
Investidores na tomada de decisão para a aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras. 

Os fatores de risco devem ser cuidadosamente avaliados e analisados pelos Investidores, 
tendo em vista que podem afetar adversamente o valor de mercado das Unidades 
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e o retorno financeiro do Empreendimento. 

Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, as Ofertantes acreditam que poderão 
afetar as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras de maneira adversa. Riscos adicionais e 
incertezas atualmente não conhecidos, ou que atualmente sejam considerados irrelevantes pelas 
Ofertantes também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa. Conforme 
determina a Deliberação CVM nº 734, os fatores de risco a seguir expostos estão apresentados 
em ordem de especificidade, do mais específico ao mais genérico, e são considerados pelas 
Ofertantes, conforme seu entendimento, como aqueles que podem vir a afetar o Empreendimento. 
Destaca-se que outros riscos ou incertezas que possam vir a existir e que sejam atualmente 
desconhecidos pelas Ofertantes, ou que sejam atualmente considerados irrelevantes pelas 
Ofertantes podem vir a impactar o Empreendimento, motivo pelo qual devem ser considerados 
pelos Investidores. 

Não é possível assegurar que o retorno financeiro do Hotel atenderá às projeções iniciais. 

A demanda por hospedagem na região do Empreendimento e, especificamente, no próprio 
Empreendimento, a capacidade de a Operadora Hoteleira praticar as tarifas de hospedagem por 
ela pretendidas, o controle das despesas do Empreendimento e de seus custos de manutenção, 
bem como outros fatores, inclusive alheios à vontade das Ofertantes, como a conjuntura 
econômica do País, podem influenciar o retorno financeiro do Empreendimento, cujos resultados 
operacionais podem ser adversamente afetados por quaisquer desses fatores. Além disso, o 
Estudo de Viabilidade do Empreendimento disponibilizado aos Investidores foi baseado em 
diversas premissas e informações prospectivas que podem vir a não se materializar. Portanto, não 
é possível garantir que o retorno financeiro do investimento atenderá às expectativas dos 
Investidores e/ou corresponderá àquele indicado no Estudo de Viabilidade.  
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Adicionalmente, ressalta-se que os Investidores estão sujeitos a riscos imobiliários relacionados 
ao investimento, como o risco de desvalorização das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, 
em caso de revenda, com a consequente perda do valor investido, em razão de desvalorização do 
mercado imobiliário em geral ou especificamente da região em que se localiza o Empreendimento. 

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras poderão não gerar renda caso fiquem 
vagas. 

Poderá ocorrer redução da taxa de ocupação do Empreendimento e, dessa maneira, da receita 
por ele gerada, em razão de baixa demanda por hospedagem em qualquer período, por diversos 
fatores, incluindo circunstâncias que possam reduzir o interesse de visitantes na cidade ou região 
do Empreendimento, ou, ainda, no próprio Empreendimento. 

No caso de eventual vacância das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, a rentabilidade da 
operação hoteleira poderá sofrer oscilação negativa relevante, acarretando, inclusive, resultados 
negativos para o Empreendimento, o que poderá resultar em um impacto material adverso sobre a 
remuneração dos Investidores. 

Aportes financeiros poderão ser necessários para despesas e manutenção do Hotel e da 
SCP. 

Os Proprietários deverão participar do fundo de custeio operacional, conforme Plano Operacional 
Anual elaborado pela Operadora Hoteleira, e poderão vir a ser chamados a realizar aporte 
financeiro na SCP para o cumprimento de eventuais obrigações financeiras, tais como custeio de 
despesas comuns condominiais, obras e demais despesas extraordinárias determinadas pela 
assembleia de sócios da SCP, caso a SCP venha a apresentar prejuízo, na forma da cláusula 
VI.1, item “d”, do Contrato de SCP, o que poderá impactar o seu retorno de investimento. Caso o 
Proprietário seja demandado e não participe do aporte financeiro na SCP dentro de 5 (cinco) dias 
úteis do recebimento do respectivo aviso, sob pena de execução, a contribuição correspondente à 
sua participação nesse prejuízo, será determinada de acordo com a seguinte fórmula: “prejuízo 
apurado” multiplicado pelo “número de quotas de emissão da SCP detidas pelo Proprietário, na 
condição de sócio participante da SCP”, dividido pela “soma das quotas de emissão da SCP 
detidas por todos os proprietários integrantes da SCP”. Após o vencimento, o valor em atraso será 
corrigido monetariamente, levando-se em consideração as disposições contidas na cláusula 
XXII.1, do Contrato de SCP. Adicionalmente, enquanto perdurar o atraso, o Proprietário terá 
suspenso seu direito ao recebimento de quaisquer valores, inclusive alugueis. Para mais 
informações sobre as despesas a serem arcadas pelos Proprietários, favor consultar o item 6.3 
acima, na página 29 deste Prospecto Resumido. 

No dia 13 de dezembro de 2017, foi deliberado e aprovado pelo Conselho de Representantes e 
pelos Proprietários, em Assembleia Geral, o pagamento, pelos Proprietários, de uma taxa de 
condomínio linear, por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, de R$1.038,00 (mil e trinta e oito 
reais), conforme disposto no item 6.3 acima, na página 29 deste Prospecto Resumido. Caso as 
despesas efetivas se mostrem superiores às previstas e/ou caso se mostre necessário o 
pagamento pelo Empreendimento de despesas não previstas, os Proprietários poderão vir a ser 
demandados a realizar aporte financeiro na SCP. 

A Incorporadora é proprietária de cerca de 11% das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras, o que pode ensejar eventual conflito de interesses. 
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A Incorporadora, na data da Oferta, é proprietária de aproximadamente 11% (onze por cento) do 
total das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, o que pode implicar preponderância nas 
assembleias de condôminos do Condomínio. Assim, em determinadas hipóteses, e caso não 
venha a vender as Unidades da Oferta, a Incorporadora poderá ter maioria em deliberações 
assembleares, o que pode ensejar eventual conflito de interesses em matérias que sejam de 
interesse da Incorporadora, na qualidade de empreendedora. 

Não há previsão de previsão de distribuição mínima obrigatória dos lucros da SCP, nem 
valor mínimo dos alugueis a serem recebidos pelos Investidores em razão da locação de 
sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira à SCP. 

Embora o Contrato de SCP disponha acerca do direito ao Proprietário em receber alugueis em 
razão da locação de sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira à SCP, e de receber dividendos 
decorrentes de sua participação na SCP, nos termos do Anexo 1ª do Contrato de SCP, não há 
qualquer previsão de distribuição mínima obrigatória dos lucros da SCP, nem valor mínimo dos 
alugueis a serem recebidos pelos Proprietários em razão da locação de sua Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira à SCP. Dessa maneira, não é possível garantir que o retorno financeiro do 
investimento atenderá às expectativas dos Investidores e/ou corresponderá àquele indicado no 
Estudo de Viabilidade. 

A dinâmica do mercado hoteleiro pode ser modificada em função do surgimento de novos 
concorrentes e/ou do fortalecimento de concorrentes já existentes. 

A consolidação e profissionalização do setor hoteleiro no Brasil podem levar ao surgimento de 
novos concorrentes, que estejam mais preparados ao desenvolvimento das atividades de 
operação hoteleira, o que prejudicaria a situação financeira e os resultados operacionais do 
Empreendimento. Isso posto, os Investidores devem considerar que novos concorrentes poderão 
passar a oferecer produto equivalente ao ofertado pela presente Oferta, e/ou que os atuais 
concorrentes se fortaleçam, o que poderia prejudicar os resultados do Empreendimento e a 
remuneração dos Adquirentes, provocado por eventual vacância de Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras ou diminuição forçada dos preços de estada para patamares inferiores aos 
pretendidos pela Operadora Hoteleira. 

Os lucros da SCP serão apurados anualmente, tendo sua destinação definida conforme 
determinação da Operadora Hoteleira, em conjunto com o Conselho de Representantes. 

Conforme disposto na cláusula 9.2 do Contrato de SCP, a remuneração dos Investidores será 
definida anualmente, em reunião a ser realizada entre a Operadora Hoteleira e o Conselho de 
Representantes, garantida aos Proprietários a participação no lucro proporcional à sua 
participação na SCP, não havendo condição pré-estabelecida para a distribuição de lucros da 
SCP aos Investidores. Dessa forma, ainda que a SCP apresente lucros, a Operadora Hoteleira, 
em conjunto com o Conselho de Representantes, poderão deliberar pela sua não distribuição aos 
Investidores, o que poderá resultar em um impacto material adverso sobre a remuneração dos 
Investidores. 

A baixa liquidez característica de investimentos em contratos de investimento coletivo de 
empreendimento hoteleiro pode dificultar o desinvestimento nas Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras. 
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O mercado secundário nacional de imóveis vem apresentando baixa liquidez e não é possível 
garantia de que existirá, no futuro, um mercado mais líquido para negociação de imóveis, em 
especial de unidades imobiliárias hoteleiras, que possibilite aos Investidores a alienação imediata 
da(s) Unidade(s) Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) por eles adquiridas no âmbito da Oferta, 
caso assim decidam. 

Adicionalmente, a liquidez das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras poderá ser 
negativamente afetada por uma crise no mercado de imóveis da Cidade de Campinas, Estado de 
São Paulo, ou, ainda, do mercado estrangeiro, fazendo com que os Investidores tenham 
dificuldades em realizar a venda desses imóveis no mercado secundário ou até mesmo não 
consigam realizá-la, e, consequentemente, possam vir a sofrer prejuízos. 

Mudanças no mercado hoteleiro brasileiro poderão prejudicar o Empreendimento. 

Alterações das condições econômicas e sociais do Brasil poderão impactar o mercado hoteleiro 
como um todo, prejudicando também o Empreendimento e, apesar da expansão do mercado 
hoteleiro no Brasil nos últimos anos, não é possível garantir a continuidade dessa tendência de 
crescimento. 

Os resultados do Empreendimento poderão ser influenciados por eventuais mudanças de 
regulação dos setores imobiliário e hoteleiro. 

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 Operadora Hoteleira se empenha em manter a observância da referida 
regulação, no entanto, caso haja qualquer falha no cumprimento das leis, regulamentos e demais 
atos normativos pertinentes à operação hoteleira, o Empreendimento poderá ser afetado 
negativamente, uma vez que Operadora Hoteleira estará sujeita à aplicação de sanções previstas 
em tais atos normativos. Adicionalmente, não é possível garantir (i) que novas normas não serão 
aprovadas ou, se aprovadas, não serão aplicáveis à Incorporadora, (ii) que não ocorrerão 
alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes, ou (iii) que a 
Incorporadora obterá, para o Empreendimento, todas as autorizações e licenças tempestivamente. 

Sem prejuízo, a ocorrência dos eventos listados a seguir poderá exigir que o Empreendimento 
utilize fundos de reserva para cumprir exigências da regulação dos setores imobiliário e hoteleiro, 
o que tornaria a sua operação mais custosa e afetaria seus custos e limitaria o seu retorno 
financeiro: (i) aprovação de novas normas aplicáveis ao Empreendimento; ou (ii) alterações ou 
aumento na rigidez das interpretações das leis e regulamentos existentes. 

A exploração comercial do Empreendimento será realizada por terceiros e seus resultados 
poderão ser afetados em razão de eventuais deficiências na operação hoteleira. 

A exploração comercial do Empreendimento será realizada pela Operadora Hoteleira, empresa 
especializada na administração de hotéis, não sendo possível assegurar que a prestação de seus 
serviços ocorrerá de modo plenamente satisfatório, apesar de os Investidores terem a prerrogativa 
de se valer de ferramentas contratuais e legais que lhes permitam fiscalizá-la ou exigir o 
cumprimento de suas obrigações. A operação do Empreendimento poderá ser impactada, bem 
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como seus resultados poderão ser prejudicados, afetando negativamente a remuneração dos 
Investidores, caso sejam verificadas (i) deficiências na prestação de serviços hoteleiros pela 
Operadora Hoteleira; (ii) depreciação do Hotel, por não realização de reformas necessárias; e (iii) 
riscos de imagem relacionados à desvalorização da marca “Go Inn”. 

Parcela significativa da remuneração da Operadora Hoteleira está atrelada ao lucro 
operacional bruto da SCP (ou parte dele). 

A Operadora Hoteleira terá sua remuneração preponderantemente atrelada ao lucro operacional 
bruto da SCP (10% do lucro operacional bruto), porém também receberá determinadas taxas e 
remunerações da SCP atreladas à sua receita líquida (3% da receita líquida, calculada conforme o 
item (ii) da seção 6.1, na página 27 deste Prospecto Resumido), as quais serão recebidas ainda 
que o lucro operacional bruto da SCP seja negativo. 

Dessa forma, pode haver um conflito entre os interesses dos Investidores e da Operadora 
Hoteleira no que diz respeito às taxas e remunerações devidas à Operadora Hoteleira, em 
decorrência da exploração do Empreendimento. 

Para mais informações sobre a remuneração da Operadora Hoteleira, o Investidor deve consultar 
a seção “Remuneração da Operadora Hoteleira”, na página 28 deste Prospecto Resumido. 

Poderá haver desvalorização do Empreendimento e das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras em caso de redução no valor de mercado de imóveis no Brasil ou na região do 
Empreendimento. 

O valor de mercado dos imóveis no Brasil, ou, de forma mais específica, na região do 
Empreendimento poderá oscilar, em razão de diversos fatores. Dessa forma, o valor de mercado 
do Imóvel poderá ser afetado, impactando no valor de mercado das Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras e do Empreendimento, na eventualidade de ocorrência de desvalorização 
imobiliária. 

O Compromisso de Compra e Venda poderá ser rescindido em caso de inadimplemento no 
pagamento do preço, além da imposição de multa penal compensatória e de outras 
retenções. 

Conforme disposto no Compromisso de Compra e Venda, a falta de pagamento do Investidor, ou 
a impontualidade no cumprimento de qualquer obrigação a ele imputável é causa de rescisão do 
contrato, caso a mora não seja purgada no prazo legal de 15 (quinze) dias. Nesta hipótese, a 
Incorporadora poderá reter determinados valores, conforme previsto contratualmente. Para mais 
informações sobre os valores retidos em caso de inadimplemento no pagamento das parcelas, 
deve ser consultado o item 4.1 acima, na página 15. 

O Estudo de Viabilidade e o presente Prospecto Resumido serão atualizados anualmente, 
podendo haver informações importantes que não serão disponibilizadas antes de tais 
atualizações. 

Conforme disposto na Deliberação CVM nº 734, enquanto a Oferta estiver em curso, o Estudo de 
Viabilidade e o Prospecto Resumido serão atualizados anualmente. Sem prejuízo, não é possível 
garantir a atualização plena das informações constantes nesses documentos no momento de sua 
consulta pelos Investidores antes de cada atualização anual. 
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A Operadora Hoteleira poderá, mediante pedido unilateral aprovado pelo Conselho de 
Representantes, ceder o Contrato de SCP e, consequentemente, cessar o uso da marca 
“Go Inn”. 

Nos termos do Contrato de SCP, é prerrogativa da Operadora Hoteleira a cessão dos direitos, 
deveres e obrigações do Contrato de SCP para terceiros, mediante autorização por escrito do 
Conselho de Representantes, ocasião que poderá implicar na cessação imediata do direito de uso 
da marca “Go Inn”, o que pode afetar adversamente os negócios ou a condição financeira do 
Empreendimento. 

A Incorporadora não terá qualquer responsabilidade pela arrecadação de receitas do 
Empreendimento após a entrega das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. 

Segundo a legislação vigente, incorporadores e seus acionistas ou quotistas não têm qualquer 
responsabilidade quanto à arrecadação 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 acionistas ou quotistas 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 
restringe-se às hipóteses previstas na legislação específica. 

A Operadora Hoteleira não terá qualquer responsabilidade por fatores relacionados à 
construção do Empreendimento. 

A atuação da Operadora Hoteleira no recebimento e pagamento de valores se dá na fase 
operacional do Empreendimento, com a venda de serviços hoteleiros ao mercado, após a 
conclusão da construção do Empreendimento pela Incorporadora. Desse modo, a Operadora 
Hoteleira, seus acionistas e quotistas, não têm responsabilidade quanto ao fluxo financeiro da 
obra, seus prazos e a qualidade de execução. Da mesma forma, a Operadora Hoteleira, seus 
acionistas e quotistas, não poderão ser responsabilizados por eventuais atrasos no início da 
geração de retorno financeiro aos Proprietários que sejam motivados por atraso na conclusão da 
obra e na obtenção dos documentos relacionados à obra que sejam exigidos por lei. 

Não há garantia de que o Imóvel não venha a ter passivos ambientais no futuro. 

O Imóvel poderá vir a ter passivos ambientais que, até o presente momento, sejam desconhecidos 
pelas Ofertantes. Adicionalmente, poderão surgir eventuais passivos ambientais em decorrência 
da construção passada do Empreendimento. Desse modo, a existência de passivos ambientais 
futuros poderá vir a representar custos adicionais que poderão, por sua vez, afetar adversamente 
a remuneração dos Proprietários. 

A Incorporadora constituiu garantias sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 
para concluir a construção do Empreendimento, o que poderá acarretar na não entrega de 
tais unidades aos Investidores ou em demora no levantamento dos gravames existentes 
sobre tais unidades. 

A Incorporadora contratou financiamento com agente financeiro a fim de obter recursos para 
construir o Empreendimento. No âmbito de tal financiamento, conforme previsto na cláusula 
Décima do Compromisso de Compra e Venda, a Incorporadora ofereceu, na forma de garantia, ao 
agente financeiro, a hipoteca sobre o Imóvel e sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias 
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Hoteleiras. Desse modo, uma eventual inadimplência da Incorporadora no âmbito do contrato de 
financiamento poderá acarretar na excussão de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, o 
que poderá fazer com que a propriedade de tais unidades excutidas não seja transferida aos 
Investidores. 

Adicionalmente, os gravames existentes sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 
decorrentes do financiamento com agente financeiro para obter recursos para construir o 
Empreendimento, somente serão levantados no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da data (i) de averbação do habite-se na matrícula do Imóvel, caso a Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira tenha sido adquirida anteriormente à data de averbação do habite-se na 
matrícula do Imóvel, qual seja, o dia 20 de abril de 2017; (ii) de pagamento do valor unitário da 
respectiva Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, caso a mesma tenha sido adquirida pelo 
Investidor posteriormente à data de averbação do habite-se na matrícula do Imóvel, mediante 
pagamento à vista; ou (iii) de repasse do preço unitário da respectiva Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira pela instituição financeira à Incorporadora, caso a Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira tenha sido adquirida posteriormente à data de averbação do habite-se na 
matrícula do Imóvel, mediante a assinatura de instrumento de alienação fiduciária ou de hipoteca 
da respectiva Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira em favor de instituição financeira. 

Condenações em dinheiro em processos judiciais ou administrativos poderão ter um 
considerável efeito negativo sobre a construção ou sobre o resultado operacional do 
Empreendimento. 

Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo valores relevantes, inclusive, entre 
outros, processos cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais, previdenciárias, ações civis públicas, 
ações populares, processos de desapropriação e outros movidos contra a Incorporadora, se 
decorrentes da comercialização do Empreendimento, e/ou a Operadora Hoteleira, se decorrentes 
da exploração do Empreendimento, poderão afetar o resultado operacional do Empreendimento, 
e, consequentemente, a remuneração dos Proprietários. 

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 na legislação. 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 das 
Ofertantes 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: 

• taxas de juros; 

• política monetária; 

• variações cambiais; 

• inflação; 

• liquidez do capital doméstico e mercado de empréstimos; 
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• políticas tributárias; 

• alterações em leis trabalhistas; 

• regulamentações ambientais em nosso setor; 

• taxas de câmbio e controles e restrições sobre remessas para o exterior; e 

• outros desenvolvimentos políticos, sociais ou econômicos que afetaram o Brasil. 

As Ofertantes não podem 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 das Ofertantes ou do Empreendimento. 

Os investidores poderão estar sujeitos a eventual responsabilidade civil, trabalhista, 
previdenciária ou tributária decorrentes da administração da Operadora Hoteleira. 

O regular funcionamento do Empreendimento depende de certos fatores que estão fora do 
controle dos Investidores, incluindo a qualidade dos serviços prestados pela Operadora Hoteleira. 
Caso a Operadora Hoteleira que presta serviços à SCP (e, consequentemente, aos Investidores) 
não cumpra suas obrigações cíveis, trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, os Investidores 
poderão sofrer a imposição de penalidades pelas autoridades competentes inclusive, em alguns 
casos excepcionais, após eventual venda de suas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e 
de sua Quota-Parte. 

Em decorrência de motivos de casos fortuitos, ou eventos de força maior, tais como, dentre 
outros, atos praticados por autoridades, atos de terceiros, greves trabalhistas, enchentes, 
incêndios, calamidades públicas, problemas de falta ou carência de transportes ou mão de 
obra ou materiais, energia ou água, poderão ocorrer nas entregas das unidades.  

Eventuais alterações climáticas adversas e imprevistas, atos de terceiros, greves trabalhistas, 
enchentes, incêndios, calamidades públicas, problemas de falta ou carência de transportes, mão 
de obra, materiais, energia ou água podem vir a acarretar atrasos em relação à entrega das 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras pela Incorporadora, bem como demandar a 
realização de investimentos adicionais e não planejados em relação ao Empreendimento, o que 
pode afetar adversamente os Ofertantes e os Investidores.  

Os investidores, na condição de sócios participantes da SCP, serão titulares de quotas de 
emissão da SCP e poderão não receber dividendos ou sofrer prejuízos. 

A despeito do direito dos investidores ao recebimento de resultados em decorrência de sua 
participação na SCP de pool hoteleiro, existe a possibilidade de, em um ou mais exercícios 
sociais, não haver a geração de lucros e, consequentemente, não haver o pagamento de 
dividendos aos quotistas da SCP. Existe, portanto, a possibilidade de o Investidor não obter 
nenhum lucro com o Empreendimento ou, até mesmo, ter que aportar recursos adicionais na SCP, 
se a demonstração dos resultados de suas operações apresentar prejuízo.  

O ingresso dos Investidores na SCP poderá não ser aprovado pelo Conselho de 
Representantes 

O ingresso dos Investidores na SCP deverá ser aprovado pelo Conselho de Representantes da 
SCP, após consultada a Operadora Hoteleira, conforme disposto no Contrato de Constituição de 
SCP. Dessa forma, em determinadas hipóteses, ainda que um investidor (i) possua, ao menos, 
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R$1.000.000,00 (um milhão de reais) de patrimônio; ou (ii) invista, ao menos, R$300.000,00 
(trezentos mil reais) na Oferta, o seu ingresso na SCP poderá ser negado pelo Conselho de 
Representantes e/ou pela Operadora Hoteleira, não sendo possível garantir que potencial 
Investidor poderá participar da presente Oferta. 
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ANEXO I - TABELA DE VENDAS 

A presente Tabela de Vendas foi atualizada considerando-se a data-base de 31 de maio de 2017 e poderá vir a ser alterada pelas Ofertantes, 
de acordo com atualizações e/ou variações de preços mercadológicas ocorridas posteriormente à data deste Prospecto Resumido: 
 

 Área privativa das unidades 
(m²) Valor (R$)4 Área equivalente (m²) Preço por m² de área 

equivalente (R$) 

Apartamentos tipo de finais “01” e “02”, 
localizados do 1º ao 14º pavimento  18,34 R$260.357,00 34,89169 R$7.461,86 

Apartamentos tipo de finais “03”, “04” e 
“13”, localizados do 1º ao 14º pavimento  17,90 R$254.109,00 34,05436 R$7.461,86 

Apartamentos tipo de finais “05”, “06”, “11” 
e “12”, localizados do 1º ao 14º pavimento 17,36 R$246.568,80 33,04386 R$7.461,86 

Apartamentos tipo de finais “07”, “08”, “09” 
e “10”, localizados do 1º ao 14º pavimento 17,89 R$253.967,00 34,03533 R$7.461,86 

Apartamentos tipo de final “14”, localizados 
do 1º ao 14º pavimento 18,33 R$260.286,00 34,88407 R$7.461,45 

Apartamentos tipo PNE de final “15”, 
localizados do 1º ao 12º pavimento 23,88 R$339.152,80 45,45149 R$7.461,86 

Apartamentos tipo de final “16”, localizados 
do 1º ao 12º pavimento 18,56 R$263.523,60 35,31606 R$7.461,86 

Apartamentos tipo de final “15”, localizados 
no 13º e no 14º pavimento 21,81 R$309.645,20 41,49703 R$7.461,86 

Apartamentos tipo de final “16”, localizados 
no 13º e no 14º pavimento 18,65 R$264.773,20 35,48352 R$7.461,86 

 

4 As condições comerciais poderão, eventualmente, ser negociadas caso a caso, conforme a forma de pagamento escolhida pelo Investidor e as condições mercadológicas observadas no momento 
da venda. 
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ANEXO II - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO 
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DECLARAÇÃO DE INVESTIDOR 
 
[NOME E QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR], na qualidade de investidor no âmbito da oferta 
pública de distribuição de contratos de investimento coletivo vinculados a unidades autônomas 
imobiliárias hoteleiras denominado do GO INN CAMPINAS (“Empreendimento”), dispensada de 
registro e determinados requisitos pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 4º 
da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e da Deliberação CVM 
nº 734, de 17 de março de 2015 (“Deliberação CVM nº 734”), conforme alterada (“Oferta”), atesto, 
em atendimento ao inciso IV, alínea (a), item 3 da Deliberação CVM nº 734, que:  
 

(i) possuo 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) obtive pleno acesso a todas as informações necessárias e suficientes para a decisão 
de investimento na Oferta, notadamente as constantes de seu prospecto resumido da 
Oferta (“Prospecto Resumido”), do estudo de viabilidade econômica do 
empreendimento e dos contratos de investimento coletivo que compõem a Oferta, 
quais sejam, (a) Minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade 
Autônoma, entre cada Investidor e a Incorporadora; (b) Instrumento Particular de 
Contrato de Administração Condominial, celebrado em 31 de janeiro de 2017 entre o 
Condomínio e a Operadora Hoteleira; (c) Contrato de Constituição de Sociedade em 
Conta de Participação, celebrado em 31 de janeiro de 2017, entre a Operadora 
Hoteleira e os proprietários das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras; e (d) 
Convenção de Condomínio do Empreendimento; 
 

(iii) possuo conhecimento de que se trata de oferta cujo registro e/ou outros requisitos do 
registro foram dispensados pela CVM; 
 

(iv) possuo ao menos R$1.000.000,00 (um milhão de reais) de patrimônio ou investirei ao 
menos R$300.000,00 (trezentos mil reais) na Oferta; e 
 

(v) possuo conhecimento de todos os fatores de risco relacionados à Oferta e à operação 
hoteleira, os quais estão indicados no Prospecto Resumido, sendo que os principais 
estão transcritos abaixo: 
 

Não é possível assegurar que o retorno financeiro do Hotel atenderá às 
projeções iniciais. 

A demanda por hospedagem na região do Empreendimento e, especificamente, no 
próprio Empreendimento, a capacidade de a Operadora Hoteleira praticar as tarifas 
de hospedagem por ela pretendidas, o controle das despesas do Empreendimento 
e de seus custos de manutenção, bem como outros fatores, inclusive alheios à 
vontade das Ofertantes, como a conjuntura econômica do País, podem influenciar o 
retorno financeiro do Empreendimento, cujos resultados operacionais podem ser 
adversamente afetados por quaisquer desses fatores. Além disso, o Estudo de 
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Viabilidade do Empreendimento disponibilizado aos Investidores foi baseado em 
diversas premissas e informações prospectivas que podem vir a não se 
materializar. Portanto, não é possível garantir que o retorno financeiro do 
investimento atenderá às expectativas dos Investidores e/ou corresponderá àquele 
indicado no Estudo de Viabilidade.  

Adicionalmente, ressalta-se que os Investidores estão sujeitos a riscos imobiliários 
relacionados ao investimento, como o risco de desvalorização das Unidades 
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, em caso de revenda, com a consequente perda 
do valor investido, em razão de desvalorização do mercado imobiliário em geral ou 
especificamente da região em que se localiza o Empreendimento. 

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras poderão não gerar renda 
caso fiquem vagas. 

Poderá ocorrer redução da taxa de ocupação do Empreendimento e, dessa 
maneira, da receita por ele gerada, em razão de baixa demanda por hospedagem 
em qualquer período, por diversos fatores, incluindo circunstâncias que possam 
reduzir o interesse de visitantes na cidade ou região do Empreendimento, ou, ainda, 
no próprio Empreendimento. 

No caso de eventual vacância das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, a 
rentabilidade da operação hoteleira poderá sofrer oscilação negativa relevante, 
acarretando, inclusive, resultados negativos para o Empreendimento, o que poderá 
resultar em um impacto material adverso sobre a remuneração dos Investidores. 

Aportes financeiros poderão ser necessários para despesas e manutenção do 
Hotel e da SCP. 

Os Proprietários deverão participar do fundo de custeio operacional, conforme 
Plano Operacional Anual elaborado pela Operadora Hoteleira, e poderão vir a ser 
chamados a realizar aporte financeiro na SCP para o cumprimento de eventuais 
obrigações financeiras, tais como custeio de despesas comuns condominiais, obras 
e demais despesas extraordinárias determinadas pela assembleia de sócios da 
SCP, caso a SCP venha a apresentar prejuízo, na forma da cláusula VI.1, item “d”, 
do Contrato de SCP, o que poderá impactar o seu retorno de investimento. Caso o 
Proprietário seja demandado e não participe do aporte financeiro na SCP dentro de 
5 (cinco) dias úteis do recebimento do respectivo aviso, sob pena de execução, a 
contribuição correspondente à sua participação nesse prejuízo, será determinada 
de acordo com a seguinte fórmula: “prejuízo apurado” multiplicado pelo “número de 
quotas de emissão da SCP detidas pelo Proprietário, na condição de sócio 
participante da SCP”, dividido pela “soma das quotas de emissão da SCP detidas 
por todos os proprietários integrantes da SCP”. Após o vencimento, o valor em 
atraso será corrigido monetariamente, levando-se em consideração as disposições 
contidas na cláusula XXII.1, do Contrato de SCP. Adicionalmente, enquanto 
perdurar o atraso, o Proprietário terá suspenso seu direito ao recebimento de 
quaisquer valores, inclusive alugueis. Para mais informações sobre as despesas a 
serem arcadas pelos Proprietários, favor consultar o item 6.3 do Prospecto 
Resumido, na página 29. 
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No dia 13 de dezembro de 2017, foi deliberado e aprovado pelo Conselho de 
Representantes e pelos Proprietários, em Assembleia Geral, o pagamento, pelos 
Proprietários, de uma taxa de condomínio linear, por Unidade Autônoma Imobiliária 
Hoteleira, de R$1.038,00 (mil e trinta e oito reais), conforme disposto no item 6.3, 
na página 29 do Prospecto Resumido. Caso as despesas efetivas se mostrem 
superiores às previstas e/ou caso se mostre necessário o pagamento pelo 
Empreendimento de despesas não previstas, os Proprietários poderão vir a ser 
demandados a realizar aporte financeiro na SCP. 

A Incorporadora é proprietária de cerca de 11% das Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras, o que pode ensejar eventual conflito de interesses. 

A Incorporadora, na data da Oferta, é proprietária de aproximadamente 11% (onze 
por cento) do total das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, o que pode 
implicar preponderância nas assembleias de condôminos do Condomínio. Assim, 
em determinadas hipóteses, e caso não venha a vender as Unidades da Oferta, a 
Incorporadora poderá ter maioria em deliberações assembleares, o que pode 
ensejar eventual conflito de interesses em matérias que sejam de interesse da 
Incorporadora, na qualidade de empreendedora. 

Não há previsão de previsão de distribuição mínima obrigatória dos lucros da 
SCP, nem valor mínimo dos alugueis a serem recebidos pelos Investidores 
em razão da locação de sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira à SCP. 

Embora o Contrato de SCP disponha acerca do direito ao Proprietário em receber 
alugueis em razão da locação de sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira à 
SCP, e de receber dividendos decorrentes de sua participação na SCP, nos termos 
do Anexo 1ª do Contrato de SCP, não há qualquer previsão de distribuição mínima 
obrigatória dos lucros da SCP, nem valor mínimo dos alugueis a serem recebidos 
pelos Proprietários em razão da locação de sua Unidade Autônoma Imobiliária 
Hoteleira à SCP. Dessa maneira, não é possível garantir que o retorno financeiro do 
investimento atenderá às expectativas dos Investidores e/ou corresponderá àquele 
indicado no Estudo de Viabilidade. 

A dinâmica do mercado hoteleiro pode ser modificada em função do 
surgimento de novos concorrentes e/ou do fortalecimento de concorrentes já 
existentes. 

A consolidação e profissionalização do setor hoteleiro no Brasil podem levar ao 
surgimento de novos concorrentes, que estejam mais preparados ao 
desenvolvimento das atividades de operação hoteleira, o que prejudicaria a 
situação financeira e os resultados operacionais do Empreendimento. Isso posto, os 
Investidores devem considerar que novos concorrentes poderão passar a oferecer 
produto equivalente ao ofertado pela presente Oferta, e/ou que os atuais 
concorrentes se fortaleçam, o que poderia prejudicar os resultados do 
Empreendimento e a remuneração dos Adquirentes, provocado por eventual 
vacância de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras ou diminuição forçada dos 
preços de estada para patamares inferiores aos pretendidos pela Operadora 
Hoteleira. 
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Os lucros da SCP serão apurados anualmente, tendo sua destinação definida 
conforme determinação da Operadora Hoteleira, em conjunto com o Conselho 
de Representantes. 

Conforme disposto na cláusula 9.2 do Contrato de SCP, a remuneração dos 
Investidores será definida anualmente, em reunião a ser realizada entre a 
Operadora Hoteleira e o Conselho de Representantes, garantida aos Proprietários a 
participação no lucro proporcional à sua participação na SCP, não havendo 
condição pré-estabelecida para a distribuição de lucros da SCP aos Investidores. 
Dessa forma, ainda que a SCP apresente lucros, a Operadora Hoteleira, em 
conjunto com o Conselho de Representantes, poderão deliberar pela sua não 
distribuição aos Investidores, o que poderá resultar em um impacto material 
adverso sobre a remuneração dos Investidores. 

A baixa liquidez característica de investimentos em contratos de investimento 
coletivo de empreendimento hoteleiro pode dificultar o desinvestimento nas 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. 

O mercado secundário nacional de imóveis vem apresentando baixa liquidez e não 
é possível garantia de que existirá, no futuro, um mercado mais líquido para 
negociação de imóveis, em especial de unidades imobiliárias hoteleiras, que 
possibilite aos Investidores a alienação imediata da(s) Unidade(s) Autônoma(s) 
Imobiliária(s) Hoteleira(s) por eles adquiridas no âmbito da Oferta, caso assim 
decidam. 

Adicionalmente, a liquidez das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras poderá 
ser negativamente afetada por uma crise no mercado de imóveis da Cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo, ou, ainda, do mercado estrangeiro, fazendo com 
que os Investidores tenham dificuldades em realizar a venda desses imóveis no 
mercado secundário ou até mesmo não consigam realizá-la, e, consequentemente, 
possam vir a sofrer prejuízos. 

Mudanças no mercado hoteleiro brasileiro poderão prejudicar o 
Empreendimento. 

Alterações das condições econômicas e sociais do Brasil poderão impactar o 
mercado hoteleiro como um todo, prejudicando também o Empreendimento e, 
apesar da expansão do mercado hoteleiro no Brasil nos últimos anos, não é 
possível garantir a continuidade dessa tendência de crescimento. 

Os resultados do Empreendimento poderão ser influenciados por eventuais 
mudanças de regulação dos setores imobiliário e hoteleiro. 

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 
Operadora Hoteleira se empenha em manter a observância da referida regulação, 
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no entanto, caso haja qualquer falha no cumprimento das leis, regulamentos e 
demais atos normativos pertinentes à operação hoteleira, o Empreendimento 
poderá ser afetado negativamente, uma vez que Operadora Hoteleira estará sujeita 
à aplicação de sanções previstas em tais atos normativos. Adicionalmente, não é 
possível garantir (i) que novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas, não 
serão aplicáveis à Incorporadora, (ii) que não ocorrerão alterações ou 
interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes, ou (iii) que a 
Incorporadora obterá, para o Empreendimento, todas as autorizações e licenças 
tempestivamente. 

Sem prejuízo, a ocorrência dos eventos listados a seguir poderá exigir que o 
Empreendimento utilize fundos de reserva para cumprir exigências da regulação 
dos setores imobiliário e hoteleiro, o que tornaria a sua operação mais custosa e 
afetaria seus custos e limitaria o seu retorno financeiro: (i) aprovação de novas 
normas aplicáveis ao Empreendimento; ou (ii) alterações ou aumento na rigidez das 
interpretações das leis e regulamentos existentes. 

A exploração comercial do Empreendimento será realizada por terceiros e 
seus resultados poderão ser afetados em razão de eventuais deficiências na 
operação hoteleira. 

A exploração comercial do Empreendimento será realizada pela Operadora 
Hoteleira, empresa especializada na administração de hotéis, não sendo possível 
assegurar que a prestação de seus serviços ocorrerá de modo plenamente 
satisfatório, apesar de os Investidores terem a prerrogativa de se valer de 
ferramentas contratuais e legais que lhes permitam fiscalizá-la ou exigir o 
cumprimento de suas obrigações. A operação do Empreendimento poderá ser 
impactada, bem como seus resultados poderão ser prejudicados, afetando 
negativamente a remuneração dos Investidores, caso sejam verificadas (i) 
deficiências na prestação de serviços hoteleiros pela Operadora Hoteleira; (ii) 
depreciação do Hotel, por não realização de reformas necessárias; e (iii) riscos de 
imagem relacionados à desvalorização da marca “Go Inn”. 

Parcela significativa da remuneração da Operadora Hoteleira está atrelada ao 
lucro operacional bruto da SCP (ou parte dele). 

A Operadora Hoteleira terá sua remuneração preponderantemente atrelada ao lucro 
operacional bruto da SCP (10% do lucro operacional bruto), porém também 
receberá determinadas taxas e remunerações da SCP atreladas à sua receita 
líquida (3% da receita líquida, calculada conforme o item (ii) da seção 6.1, na 
página 27 do Prospecto Resumido), as quais serão recebidas ainda que o lucro 
operacional bruto da SCP seja negativo. 

Dessa forma, pode haver um conflito entre os interesses dos Investidores e da 
Operadora Hoteleira no que diz respeito às taxas e remunerações devidas à 
Operadora Hoteleira, em decorrência da exploração do Empreendimento. 

Para mais informações sobre a remuneração da Operadora Hoteleira, o Investidor 
deve consultar a seção “Remuneração da Operadora Hoteleira”, na página 28 do 
Prospecto Resumido. 
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Poderá haver desvalorização do Empreendimento e das Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras em caso de redução no valor de mercado de imóveis 
no Brasil ou na região do Empreendimento. 

O valor de mercado dos imóveis no Brasil, ou, de forma mais específica, na região 
do Empreendimento poderá oscilar, em razão de diversos fatores. Dessa forma, o 
valor de mercado do Imóvel poderá ser afetado, impactando no valor de mercado 
das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e do Empreendimento, na 
eventualidade de ocorrência de desvalorização imobiliária. 

O Compromisso de Compra e Venda poderá ser rescindido em caso de 
inadimplemento no pagamento do preço, além da imposição de multa penal 
compensatória e de outras retenções. 

Conforme disposto no Compromisso de Compra e Venda, a falta de pagamento do 
Investidor, ou a impontualidade no cumprimento de qualquer obrigação a ele 
imputável é causa de rescisão do contrato, caso a mora não seja purgada no prazo 
legal de 15 (quinze) dias. Nesta hipótese, a Incorporadora poderá reter 
determinados valores, conforme previsto contratualmente. Para mais informações 
sobre os valores retidos em caso de inadimplemento no pagamento das parcelas, 
deve ser consultado o item 4.1 do Prospecto Resumido, na página 15. 

O Estudo de Viabilidade e o Prospecto Resumido serão atualizados 
anualmente, podendo haver informações importantes que não serão 
disponibilizadas antes de tais atualizações. 

Conforme disposto na Deliberação CVM nº 734, enquanto a Oferta estiver em 
curso, o Estudo de Viabilidade e o Prospecto Resumido serão atualizados 
anualmente. Sem prejuízo, não é possível garantir a atualização plena das 
informações constantes nesses documentos no momento de sua consulta pelos 
Investidores antes de cada atualização anual. 

A Operadora Hoteleira poderá, mediante pedido unilateral aprovado pelo 
Conselho de Representantes, ceder o Contrato de SCP e, consequentemente, 
cessar o uso da marca “Go Inn”. 

Nos termos do Contrato de SCP, é prerrogativa da Operadora Hoteleira a cessão 
dos direitos, deveres e obrigações do Contrato de SCP para terceiros, mediante 
autorização por escrito do Conselho de Representantes, ocasião que poderá 
implicar na cessação imediata do direito de uso da marca “Go Inn”, o que pode 
afetar adversamente os negócios ou a condição financeira do Empreendimento. 

A Incorporadora não terá qualquer responsabilidade pela arrecadação de 
receitas do Empreendimento após a entrega das Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras. 

Segundo a legislação vigente, incorporadores e seus acionistas ou quotistas não 
têm qualquer responsabilidade quanto à arrecadação 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 
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acionistas ou quotistas 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 restringe-se às hipóteses previstas na legislação específica. 

A Operadora Hoteleira não terá qualquer responsabilidade por fatores 
relacionados à construção do Empreendimento. 

A atuação da Operadora Hoteleira no recebimento e pagamento de valores se dá 
na fase operacional do Empreendimento, com a venda de serviços hoteleiros ao 
mercado, após a conclusão da construção do Empreendimento pela Incorporadora. 
Desse modo, a Operadora Hoteleira, seus acionistas e quotistas, não têm 
responsabilidade quanto ao fluxo financeiro da obra, seus prazos e a qualidade de 
execução. Da mesma forma, a Operadora Hoteleira, seus acionistas e quotistas, 
não poderão ser responsabilizados por eventuais atrasos no início da geração de 
retorno financeiro aos Proprietários que sejam motivados por atraso na conclusão 
da obra e na obtenção dos documentos relacionados à obra que sejam exigidos por 
lei. 

Não há garantia de que o Imóvel não venha a ter passivos ambientais no 
futuro. 

O Imóvel poderá vir a ter passivos ambientais que, até o presente momento, sejam 
desconhecidos pelas Ofertantes. Adicionalmente, poderão surgir eventuais 
passivos ambientais em decorrência da construção passada do Empreendimento. 
Desse modo, a existência de passivos ambientais futuros poderá vir a representar 
custos adicionais que poderão, por sua vez, afetar adversamente a remuneração 
dos Proprietários. 

A Incorporadora constituiu garantias sobre as Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras para concluir a construção do Empreendimento, o que 
poderá acarretar na não entrega de tais unidades aos Investidores ou em 
demora no levantamento dos gravames existentes sobre tais unidades. 

A Incorporadora contratou financiamento com agente financeiro a fim de obter 
recursos para construir o Empreendimento. No âmbito de tal financiamento, 
conforme previsto na cláusula Décima do Compromisso de Compra e Venda, a 
Incorporadora ofereceu, na forma de garantia, ao agente financeiro, a hipoteca 
sobre o Imóvel e sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. Desse 
modo, uma eventual inadimplência da Incorporadora no âmbito do contrato de 
financiamento poderá acarretar na excussão de Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras, o que poderá fazer com que a propriedade de tais unidades excutidas 
não seja transferida aos Investidores. 

Adicionalmente, os gravames existentes sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras decorrentes do financiamento com agente financeiro para obter recursos 
para construir o Empreendimento, somente serão levantados no prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias, contados da data (i) de averbação do habite-se na matrícula 
do Imóvel, caso a Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira tenha sido adquirida 
anteriormente à data de averbação do habite-se na matrícula do Imóvel, qual seja, 
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o dia 20 de abril de 2017; (ii) de pagamento do valor unitário da respectiva Unidade 
Autônoma Imobiliária Hoteleira, caso a mesma tenha sido adquirida pelo Investidor 
posteriormente à data de averbação do habite-se na matrícula do Imóvel, mediante 
pagamento à vista; ou (iii) de repasse do preço unitário da respectiva Unidade 
Autônoma Imobiliária Hoteleira pela instituição financeira à Incorporadora, caso a 
Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira tenha sido adquirida posteriormente à data 
de averbação do habite-se na matrícula do Imóvel, mediante a assinatura de 
instrumento de alienação fiduciária ou de hipoteca da respectiva Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira em favor de instituição financeira. 

Condenações em dinheiro em processos judiciais ou administrativos poderão 
ter um considerável efeito negativo sobre a construção ou sobre o resultado 
operacional do Empreendimento. 

Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo valores relevantes, 
inclusive, entre outros, processos cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais, 
previdenciárias, ações civis públicas, ações populares, processos de 
desapropriação e outros movidos contra a Incorporadora, se decorrentes da 
comercialização do Empreendimento, e/ou a Operadora Hoteleira, se decorrentes 
da exploração do Empreendimento, poderão afetar o resultado operacional do 
Empreendimento, e, consequentemente, a remuneração dos Proprietários. 

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 na legislação. 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 das 
Ofertantes 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: 

• taxas de juros; 

• política monetária; 

• variações cambiais; 

• inflação; 

• liquidez do capital doméstico e mercado de empréstimos; 

• políticas tributárias; 

• alterações em leis trabalhistas; 

• regulamentações ambientais em nosso setor; 
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• taxas de câmbio e controles e restrições sobre remessas para o exterior; e 

• outros desenvolvimentos políticos, sociais ou econômicos que afetaram o 
Brasil. 

As Ofertantes não podem 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 das 
Ofertantes ou do Empreendimento. 

Os investidores poderão estar sujeitos a eventual responsabilidade civil, 
trabalhista, previdenciária ou tributária decorrentes da administração da 
Operadora Hoteleira. 

O regular funcionamento do Empreendimento depende de certos fatores que estão 
fora do controle dos Investidores, incluindo a qualidade dos serviços prestados pela 
Operadora Hoteleira. Caso a Operadora Hoteleira que presta serviços à SCP (e, 
consequentemente, aos Investidores) não cumpra suas obrigações cíveis, 
trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, os Investidores poderão sofrer a imposição 
de penalidades pelas autoridades competentes inclusive, em alguns casos 
excepcionais, após eventual venda de suas Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras e de sua Quota-Parte. 

Em decorrência de motivos de casos fortuitos, ou eventos de força maior, tais 
como, dentre outros, atos praticados por autoridades, atos de terceiros, 
greves trabalhistas, enchentes, incêndios, calamidades públicas, problemas 
de falta ou carência de transportes ou mão de obra ou materiais, energia ou 
água, poderão ocorrer nas entregas das unidades.  

Eventuais alterações climáticas adversas e imprevistas, atos de terceiros, greves 
trabalhistas, enchentes, incêndios, calamidades públicas, problemas de falta ou 
carência de transportes, mão de obra, materiais, energia ou água podem vir a 
acarretar atrasos em relação à entrega das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras pela Incorporadora, bem como demandar a realização de investimentos 
adicionais e não planejados em relação ao Empreendimento, o que pode afetar 
adversamente os Ofertantes e os Investidores.  

Os investidores, na condição de sócios participantes da SCP, serão titulares 
de quotas de emissão da SCP e poderão não receber dividendos ou sofrer 
prejuízos. 

A despeito do direito dos investidores ao recebimento de resultados em decorrência 
de sua participação na SCP de pool hoteleiro, existe a possibilidade de, em um ou 
mais exercícios sociais, não haver a geração de lucros e, consequentemente, não 
haver o pagamento de dividendos aos quotistas da SCP. Existe, portanto, a 
possibilidade de o Investidor não obter nenhum lucro com o Empreendimento ou, 
até mesmo, ter que aportar recursos adicionais na SCP, se a demonstração dos 
resultados de suas operações apresentar prejuízo.  

O ingresso dos Investidores na SCP poderá não ser aprovado pelo Conselho 
de Representantes 
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O ingresso dos Investidores na SCP deverá ser aprovado pelo Conselho de 
Representantes da SCP, após consultada a Operadora Hoteleira, conforme 
disposto no Contrato de Constituição de SCP. Dessa forma, em determinadas 
hipóteses, ainda que um investidor (i) possua, ao menos, R$1.000.000,00 (um 
milhão de reais) de patrimônio; ou (ii) invista, ao menos, R$300.000,00 (trezentos 
mil reais) na Oferta, o seu ingresso na SCP poderá ser negado pelo Conselho de 
Representantes e/ou pela Operadora Hoteleira, não sendo possível garantir que 
potencial Investidor poderá participar da presente Oferta. 

 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
 

____________________________________ 
[NOME DO INVESTIDOR] 

 
 _________________________________ 

[Administrador 1] 
_________________________________ 

[Administrador 2] 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA OPERADORA HOTELEIRA 

ATLANTICA HOTEL$ INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA., sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 13° 
andar, Edifício Padauiri, bairro Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 
06454-000 ("Atlantica"), na condição de operadora do empreendimento hoteleiro denominado Go 
lnn Campinas ("Empreendimento"), vem, pela presente, no âmbito da oferta pública de 
distribuição de contratos de investimento coletivo vinculados a unidades autônomas imobiliárias 
hoteleiras do Empreendimento, dispensada de registro e determinados requisitos pela Comissão 
de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 4° da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 
2003, conforme alterada de tempos em tempos, e da Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 
2015 ("Deliberacão CVM nº 734"), conforme alterada ("Oferta"), declarar, em atendimento ao 
inciso IV, alínea (a), item 5 da Deliberação CVM nº 734, que: 

(i) todas as informações prestadas pela Atlantica aos investidores no âmbito da Oferta 
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos potenciais 
investidores que tomem uma decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(ii) os documentos da Oferta contêm informações relevantes sobre a Atlantica, 
necessárias ao conhecimento dos investidores da Oferta; 

(iii) não há quaisquer outros fatos ou informações relevantes para o investidor da Oferta 
sobre a Atlantica, sua situação financeira, seus resultados operacionais e/ou sobre 
suas atividades que não tenham sido informados, ou que tornem quaisquer 
declarações ou informações prestadas pela Atlantica no âmbito da Oferta falsas, 
incorretas, inconsistentes ou imprecisas; 

(iv) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
por ela prestadas nos documentos da Oferta; 

(v) inexiste, na presente data, qualquer restrição ou impedimento da Atlantica /ou seus 
respectivos representantes legais para a celebração dos documentos necessários à 
operação do Empreendimento; 

(vi) caso as informações eventualmente fornecidas no âmbito da Oferta se tornem 
inverídicas, inconsistentes, sem qualidade, imprecisas, incompletas e/ou insuficientes, 
a Atlantica se compromete, tão logo tome conhecimento de tal fato, a imediatamente 
retificar, por escrito, tais informações por ela prestadas aos investidores da Oferta. 

São Paulo, 21 de Julho de 2017. 

,,.....A TLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (B 

1 

Christer Raul Holtze 

CPF: 213.471.338- 01 

,( 

Edson Kazuyoshi l\ 
CPF: 179. 279.208-55 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA INCORPORADORA 

DIRECIONAL AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L TDA., sociedade empresária 
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.241.381/0001-54, com sede na Rua Grão Pará, nº 466, 
bairro Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-340 
("Incorporadora"), na condição de incorporadora do Go lnn Campinas ("Empreendimento"), vem, 
pela presente, no âmbito da oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo 
vinculados a unidades autônomas imobiliárias hoteleiras do Empreendimento, dispensada de 
registro e determinados requisitos pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 4° 
da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada de tempos em tempos, 
e da Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015 ("Deliberação CVM nº 734"), conforme 
alterada ("Oferta"), declarar, em atendimento ao inciso IV, alínea (a), item 5 da Deliberação CVM 
nº 734, que: 

(i) todas as informações prestadas pela Incorporadora aos investidores no âmbito da 
Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos potenciais 
investidores que tomem uma decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(ii) os documentos da Oferta contêm informações relevantes sobre a Incorporadora, 
necessárias ao conhecimento dos investidores da Oferta; 

(iii) não há quaisquer outros fatos ou informações relevantes para o investidor da Oferta 
sobre a Incorporadora, sua situação financeira, seus resultados operacionais e/ou 
sobre suas atividades que não tenham sido informados, ou que tornem quaisquer 
declarações ou informações prestadas pela Incorporadora no âmbito da Oferta falsas, 
incorretas, inconsistentes ou imprecisas; 

(iv) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
por ela prestadas nos documentos da Oferta; 

(v) inexiste, na presente data, qualquer restrição ou impedimento da Incorporadora e/ou 
seus respectivos representantes legais para a celebração dos documentos 
necessários à operação do Empreendimento; 

(vi) caso as informações eventualmente fornecidas no âmbito da Oferta se tornem 
inverídicas, inconsistentes, sem qualidade, imprecisas, incompletas e/ou insuficientes, 
a Incorporadora se compromete, tão logo tome conhecimento de tal fato, a 
imediatamente retificar, por escrito, tais informações por ela prestadas aos 
investidores da Oferta. 

Belo Horizonte, 21 de julho de 2017. 

DIRECIONAL AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L TDA. 

Ricardo Valares Gontijo 
Administrador 

[l~:(I) !ilh'I) 
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CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE UNIDADE AUTÔNOMA 

  

PARTE I – QUADRO RESUMO 

  

I – DAS PARTES 

 

 Promitente Vendedora e Incorporadora:  

 

DIRECIONAL AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária com sede 

em Belo Horizonte/MG, na Rua Grão Pará, n.º 466, bairro Santa Efigênia, inscrita no CNPJ sob o n.º 

10.241.381/0001-54, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada 

simplesmente “VENDEDORA” ou “INCORPORADORA”. 

 

Promissário Comprador:  

 

#CLIENTESECAO##PF#  

Promitente comprador: {CLIENTE_NOME} 

Nacionalidade: {CLIENTE_NACIONALIDADE} 

Profissão: {CLIENTE_PROFISSAO} 

Carteira de identidade/órgão: {CLIENTE_RG}/{CLIENTE_ORGAOEXPEDIDOR}  

Data de emissão: {CLIENTE_RG_DATAEMISSAO} 

Inscrição no CPF: {CLIENTE_CPFCNPJ} 

Estado civil: {CLIENTE_ESTADOCIVIL} 

Endereço residencial: {CLIENTE_ENDERECO} 

 Bairro/Cidade/CEP: {CLIENTE_BAIRRO}/{CLIENTE_CIDADE}/{CLIENTE_CEP} 

Fone(s): {CLIENTE_TELEFONE} 

Data de nascimento: {CLIENTE_DATANASCIMENTO} 

E-mail: {CLIENTE_EMAIL} 

Regime: {CLIENTE_REGIMECASAMENTO} 

Data do casamento:                                  {CLIENTE_DATACASAMENTO} 

Cônjuge: {CLIENTE_CONJUGE_NOME} 

Nacionalidade: {CLIENTE_CONJUGE_NACIONALIDADE} 

Profissão: {CLIENTE_CONJUGE_PROFISSAO} 

Carteira de identidade/Órgão: {CLIENTE_CONJUGE_RG}/{CLIENTE_CONJUGE_RG_ORGAOEXPEDIDOR} 
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Data de emissão: {CLIENTE_CONJUGE_RG_DATAEMISSAO} 

Inscrição no CPF: {CLIENTE_CONJUGE_CPF} 

Fone(s) (Celular) {CLIENTE_CONJUGE_CELULAR} 

Data de nascimento: {CLIENTE_CONJUGE_DATANASCIMENTO} 

E-mail: {CLIENTE_CONJUGE_EMAIL} 

#/PF##/CLIENTESECAO# 

 

O Promissário Comprador acima qualificado será doravante denominado simplesmente “COMPRADOR”. 

 

Garantidor e Principal Pagador - Fiador:  

#CLIENTESECAO##PF#  

Garantidor e principal 

pagador: 
{CLIENTE_NOME} 

Nacionalidade: {CLIENTE_NACIONALIDADE} 

Profissão: {CLIENTE_PROFISSAO} 

Carteira de identidade/órgão: {CLIENTE_RG}/{CLIENTE_ORGAOEXPEDIDOR}  

Data de emissão: {CLIENTE_RG_DATAEMISSAO} 

Inscrição no CPF: {CLIENTE_CPFCNPJ} 

Estado civil: {CLIENTE_ESTADOCIVIL} 

Endereço residencial: {CLIENTE_ENDERECO} 

Bairro/Cidade/CEP: {CLIENTE_BAIRRO}/{CLIENTE_CIDADE}/{CLIENTE_CEP} 

Fone(s): {CLIENTE_TELEFONE} 

Data de nascimento: {CLIENTE_DATANASCIMENTO} 

E-mail: {CLIENTE_EMAIL} 

Regime: {CLIENTE_REGIMECASAMENTO} 

Data do casamento:                                  {CLIENTE_DATACASAMENTO} 

Cônjuge: {CLIENTE_CONJUGE_NOME} 

Nacionalidade: {CLIENTE_CONJUGE_NACIONALIDADE} 

Profissão: {CLIENTE_CONJUGE_PROFISSAO} 

Carteira de identidade/Órgão: {CLIENTE_CONJUGE_RG}/{CLIENTE_CONJUGE_RG_ORGAOEXPEDIDOR} 

Data de emissão: {CLIENTE_CONJUGE_RG_DATAEMISSAO} 

Inscrição no CPF: {CLIENTE_CONJUGE_CPF} 
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Fone(s) (Celular) {CLIENTE_CONJUGE_CELULAR} 

Data de nascimento: {CLIENTE_CONJUGE_DATANASCIMENTO} 

E-mail: {CLIENTE_CONJUGE_EMAIL} 

#/PF##/CLIENTESECAO# 

 

O Garantidor e Principal Pagador - Fiador acima qualificado será doravante denominado simplesmente 

“GARANTIDOR E PRINCIPAL PAGADOR - FIADOR”. 

 

II - DA INCORPORAÇÃO  

Nome do empreendimento: Cambuí Apart Hotel 

Registro da Incorporação: R-3, da matrícula 121.397 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Campinas/SP. 

Endereço do imóvel: Rua Catorze de Dezembro, nº 303, Bairro Centro, em Campinas/SP. 

Alvará de Construção nº: 466/2013, de 13/03/2013, protocolo n. 20111112809. 

Habite-se nº: 51/2017, emitido em 16/01/2017, averbado na matrícula do imóvel sob a AV-7 da matrícula 121397, 

em 05/05/2017. 

 

 III – DO OBJETO 

Tipo da unidade adquirida: {UNIDADE_TIPO} 

Número da unidade: {UNIDADE_NUMERO} 

Unidade vagas: {UNIDADE_VAGAS} 

Área privativa: {UNIDADE_AREAPRIVATIVA} 

Fração ideal: {UNIDADE_FRACAOIDEAL} 

Descrição de Planta: {UNIDADE_DESCRICAO} 

 

IV – DO PREÇO DE VENDA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PREÇO: O preço da unidade objeto deste contrato é de R$ {VENDA_VALORCONTRATO} 

({VENDA_VALORCONTRATO_EXTENSO}), e será pago pelo COMPRADOR de forma parcelada. As 

prestações serão acrescidas de correção monetária e juros indicados na cláusula segunda da parte II 

deste contrato. 

 

{VENDA_SERIES}  

 

Parágrafo primeiro – O COMPRADOR declara-se ciente de que o pagamento do sinal descrito acima, 

independentemente do número de parcelas, é condição suspensiva do presente instrumento. Em caso de 

não pagamento de quaisquer parcelas referentes ao sinal, em até 15 (quinze) dias após o vencimento, 

considerar-se-á rescindida, automaticamente, a presente promessa. 

 

Parágrafo segundo – O COMPRADOR declara-se ciente de que a obtenção do financiamento habitacional 

junto a Instituição Financeira para quitação da “Parcela Financiamento” no prazo de 60 (sessenta) dias 

contados da assinatura deste contrato é condição suspensiva do presente negócio, que somente passará 
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a surtir efeitos após a assinatura do competente instrumento entre o COMPRADOR, a Instituição 

Financeira e a VENDEDORA. 

 

Parágrafo terceiro – A Parcela “B. ADIMPLÊNCIA”, identificada no item IV acima, será abonada pela 

VENDEDORA, que a considerará quitada, exclusivamente em caso de pagamento regular, por recursos 

próprios ou financiamento bancário, de todas as demais parcelas, ou seja, havendo o efetivo recebimento 

pela VENDEDORA da totalidade dos valores pactuados na data prevista nos item IV acima, sem qualquer 

atraso, acrescidos de correção monetária e eventuais juros incidentes nos termos da cláusula segunda da 

parte II deste contrato. 

 

O abono, se cumpridas as condições para sua concessão, não configurará, em hipótese alguma, redução 

do preço de venda, que permanecerá inalterado, inclusive para fins tributários. 

 

Não cumpridas as condições para concessão do abono, a parcela “B. ADIMPLÊNCIA” será integralmente 

devida pelo COMPRADOR, na forma prevista neste instrumento, acrescida, inclusive, dos encargos 

previstos no presente contrato. 

 

V – DO GARANTIDOR E PRINCIPAL PAGADOR 

Em garantia ao cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias constantes neste Instrumento, até a 

quitação total e integral da dívida e seus acessórios, comparece solidariamente com o DEVEDOR, neste ato, o 

GARANTIDOR E PRINCIPAL PAGADOR - FIADOR, qualificado no item I do QUADRO RESUMO, que renuncia 

expressa e irrevogavelmente aos benefícios de ordem e possibilidades de exoneração.  

 

VI – ANEXOS 

 

1 Termo de Ciência e Anuência do Instrumento Particular de Empréstimo para a Produção 

2 Minuta da Convenção e Regimento Interno de Condomínio 

3 Minuta de Instrumento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial  

4 Minuta do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação e de Locação  

5 Termo de adesão à Sociedade em Conta de Participação; 

6 Planta da unidade; 

7 Memorial descritivo básico; 

8 Termo de Recebimento de Convenção de Condomínio. 

 

PARTE II – CONDIÇÕES GERAIS 

DECLARAÇÕES PRELIMINARES: 

 

I – O COMPRADOR declara que recebeu da INCORPORADORA todas as informações, termos e condições 

previstas neste contrato de forma clara e orientadora sobre a concepção e aprovação do Empreendimento, 

voltados para a exploração da atividade apart-hoteleira; 

 

II – O COMPRADOR declara-se ciente e integralmente de acordo com o projeto arquitetônico do edifício; 
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III – O COMPRADOR, neste ato e na melhor forma de direito, DECLARA que está de acordo, adere e se sub-roga 

integralmente nos contratos firmados pela INCORPORADORA com a empresa Atlantica Hotels International 

(Brasil) Ltda. (“Atlantica”) e suas sucessoras. 

 

IV – Não obstante a automática e obrigatória adesão aos contratos mencionados na clausula anterior, em razão da 

celebração deste contrato, o COMPRADOR firma, nesta data, os Termos de Adesão, para fins exclusivos de 

controle operacional da Atlântica. 

 

V – Em razão da adesão e sub-rogação de que trata o item anterior, o COMPRADOR declara ter conhecimento e 

aceitar que: 

 

(a)  O Apart-hotel será administrado pela empresa Atlantica Hotels International Brasil Ltda. (“Atlântica”), nos 

termos dos contratos firmados pela INCORPORADORA com referida empresa, com o que desde já 

expressamente concorda o COMPRADOR. Para tanto, a INCORPORADORA declara e o(s) 

COMPRADOR desde já concorda que, previamente à assinatura do presente instrumento, foram 

disponibilizados ao COMPRADOR cópia de referidos contratos firmados entre a INCORPORADORA e a 

Atlântica, e todos os documentos que lhe são anexos; 

 

(b) Para os fins de administração do Apart-hotel pela Atlântica, em consonância com os contratos que foram 

firmados com a INCORPORADORA e que são de total conhecimento do COMPRADOR, o 

COMPRADOR, neste ato, se obriga a  fazer com que sejam sempre mantidas regras básicas a atender 

as necessidades operacionais do Apart-hotel, tais como, dentre outras, a instalação e manutenção, no 

Apart-hotel, de restaurante para operação por terceiros (ou, alternativamente, pela sociedade em conta 

de participação que será formada no Apart-hotel), a contratação de seguros a atender os padrões da 

Marca escolhida pela Atlântica para utilização no Apart-hotel, e também aqueles necessários à proteção 

patrimonial e de responsabilidade civil do Apart-hotel, e ainda à adoção de adequado sistema de 

remuneração e incentivo dos empregados do Apart-hotel, inclusive por meio da concessão de bônus, 

assistência médica e etc; 

 

(c) O COMPRADOR autoriza desde já a INCORPORADORA, de forma irretratável, a fazer todas as 

alterações e adaptações eventualmente necessárias na convenção de condomínio para viabilizar o fiel 

cumprimento das disposições contidas nos contratos firmados entre a INCORPORADORA e a Atlântica, 

nos quais reconhece desde já o COMPRADOR que seus teores lhe são de total conhecimento; 

 

(d) Declara ter conhecimento e aceita desde já que estão incluídos no preço das unidades autônomas do 

Apart-Hotel os custos de instalações iniciais com  FF&E (Furniture, Fixture and Equipments) e OS&E 

(Operational Supply & Equipments), de referidas unidades e das áreas comuns do Apart-Hotel, 

assumindo integralmente as obrigações inerentes à sua manutenção, preservação e/ou substituição após 

o início da fase operacional.  
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(e) Acompanham, assim, o presente contrato e seus anexos, em cujos termos, condições, direitos e deveres 

o COMPRADOR, previamente à assinatura do presente instrumento, declara que recebeu e tomou 

conhecimento, e neste ato ratifica sua concordância aos seus termos e condições e se sub-roga 

integralmente, nos direitos e deveres assumidos em razão dos documentos mencionados no item III 

acima; 

 

(f) Todas as unidades autônomas integrantes do Apart-hotel, obrigatoriamente, serão destinadas à 

utilização por meio do pool (sistema associativo de locações), sob a administração e exploração da 

Atlântica, nos termos estabelecidos na Convenção de Condomínio e nos contratos com ela firmados; 

 

(g) Em razão da constituição da SCP para promover a exploração apart-hoteleira das unidades autônomas e 

de certas áreas comuns do Apart-hotel, no ato de aquisição de sua unidade autônoma e em decorrência 

dela, passa a fazer parte de tal sociedade, na qualidade de sócio participante, condição essa que 

permanecerá enquanto for proprietário ou titular de direitos aquisitivos da unidade objeto do presente 

Contrato; 

 

(h) Os valores arrecadados para os fins da alínea “e” serão depositados em conta corrente bancária do 

Condomínio, e serão administrados pela Sócia Ostensiva da SCP; 

 

(i) O nome do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis é Cambuí Apart Hotel, sendo que a 

marca Go Inn, veiculada no material publicitário de venda, é de uso exclusivo de Atlântica, e será 

utilizada enquanto os contratos com ela estiverem em vigor; 

  

Cláusula Primeira – Da Incorporação e do Objeto 

 

1.1. A VENDEDORA é proprietária da unidade autônoma descrita no Item III do Quadro Resumo, construída de 

acordo com as especificações estabelecidas no memorial de incorporação do empreendimento denominado 

“CAMBUÍ APART HOTEL”, nos termos da Lei Federal 4.591/64, erigido no terreno indicado no item II do Quadro 

Resumo. 

  

1.2. Superadas as condições suspensivas estabelecidas nos parágrafos primeiro e segundo, item IV do Quadro 

Resumo, a VENDEDORA obriga-se a vender e o COMPRADOR a adquirir a unidade autônoma descrita e 

caracterizada no item III do quadro resumo deste contrato, pronta e acabada. 

  

1.3. O COMPRADOR declara, neste ato, que visitou a unidade autônoma objeto do presente contrato, tendo 

ciência das suas especificações, acabamentos e estado de conservação, com o que expressa concordância. 

 

 

Cláusula Segunda – Do Preço, Pagamento e Equilíbrio Econômico-Financeiro 

  

2.1. A venda é feita por preço e prazo certos, com reajuste, nos termos desta cláusula, pelo valor global indicado 

no item IV do quadro resumo. 
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2.2. Para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro deste contrato, as prestações indicadas no 

item IV do quadro resumo serão atualizadas monetariamente pelo IGP-M - Índice Geral de Preços, coluna 7, da 

Revista Conjuntura Econômica, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, e acrescidas de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pela tabela price sobre os valores corrigidos monetariamente, 

limitados a 12% (doze por cento) ao ano. 

 

Parágrafo Único - Os índices a serem utilizados para efeito de aplicação desta cláusula serão aqueles decorrentes 

da variação entre o segundo mês anterior à assinatura do presente contrato (no caso da alínea “a” acima) e o 

segundo mês anterior ao da data de vencimento da obrigação, tendo em vista o tempo demandado pela FGV para 

publicar os referidos índices. 

 

2.3. Na hipótese de extinção, congelamento ou proibição de utilização dos índices de atualização pactuados neste 

instrumento, as partes desde já elegem o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (IPC - FIPE) ou, sucessivamente, o IGP-DI/FGV, em substituição. 

 

2.4. O atraso no pagamento de qualquer parcela do preço estabelecida no item IV do quadro resumo 

sujeitará o COMPRADOR a pagar à VENDEDORA o valor da parcela vencida reajustada nos termos do item 

2.2 acima, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata” dia, multa de 

2% (dois por cento) incidentes sobre o débito corrigido e taxa de emissão de novo boleto. 

 

2.5. Na hipótese de a VENDEDORA vir-se impossibilitada de aplicar os juros, reajustes ou a correção monetária 

pactuados neste instrumento, na periodicidade contratada, em razão de medida judicial ou norma legal, os 

acessórios que não puderem ser cobrados nas datas originalmente previstas neste contrato serão incorporados, 

de uma única vez, de forma atualizada, com os juros devidos, quando do primeiro pagamento efetuado após a 

cessação da medida judicial ou da norma legal que tenha impedido a referida incidência.  

 

2.6. O COMPRADOR poderá antecipar o pagamento de parcelas do preço, devendo, para tanto, observar as 

seguintes condições: 

 

a) estar em dia com seus compromissos contratuais;  

b) o cálculo da correção monetária e juros será feito pro rata dia, atualizando-se o valor da parcela cujo 

pagamento for antecipado desde a data deste contrato até a data do efetivo pagamento; 

c) a antecipação não implicará novação ou modificação da forma de atualização ou quanto ao modo de 

pagamento; 

d) a antecipação de pagamentos amortizará das últimas para as primeiras parcelas vincendas. 

 

2.7. As prestações deverão ser pagas através de boleto bancário. No caso do não recebimento de boleto bancário 

no prazo de até 05 (cinco) dias anteriores ao vencimento, o COMPRADOR deverá obter a segunda via através da 

“Área do Cliente" no sítio eletrônico www.direcional.com.br ou entrar em contato com a VENDEDORA, através da 

Central de Relacionamento com o Cliente no e-mail relacionamento@direcional.com.br ou ainda no telefone 4002-

2600, para pagamento da parcela devida em local e a quem esta indicar, mediante recibo. 
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2.8. Os pagamentos autorizados a serem feitos por cheque serão considerados quitados após sua efetiva 

compensação bancária. No caso de não compensação, incidirão as correções previstas no item 2.2 deste 

instrumento, bem como as penalidades cabíveis. 

 

 

Cláusula Terceira – Do Financiamento Imobiliário por Instituição Financeira ou Financiamento Direto 

com a Vendedora 

 

3.1. Caso o COMPRADOR pretenda liquidar a parcela final do preço deste contrato mediante financiamento 

concedido por agente do sistema brasileiro de poupança e empréstimo ou com recursos de FGTS ou, 

ainda, através de carta de consórcio imobiliário, fica expressamente ajustado que será de exclusiva 

responsabilidade do COMPRADOR o preenchimento das condições exigidas pelo financiador para 

concessão de empréstimo imobiliário e custeio de todas as despesas e diligências relacionadas com a 

documentação exigida, devendo o referido financiamento ser obtido até a data de vencimento da parcela, 

o que será de responsabilidade única e exclusiva do COMPRADOR. 

 

Parágrafo Primeiro – Os ônus acima referidos incluem todos os custos necessários à obtenção de documentação 

que venha a ser requerida da VENDEDORA, tais como despesas com cópias, autenticações, correio, taxas 

cartorárias ou tributos, bem como quaisquer outras, mesmo que não expressamente previstas neste instrumento.  

 

Parágrafo Segundo - A apresentação pela VENDEDORA da documentação para obtenção do financiamento 

por parte do COMPRADOR, se restringirá àquela relativa à sua pessoa e ao imóvel, e não implicará em 

responsabilidade da VENDEDORA na obtenção do financiamento, nem compromisso de receber o saldo 

devedor única e exclusivamente através de financiamento imobiliário, não configurando renúncia ou 

novação de crédito. 

 

Parágrafo Terceiro – Durante o processo de análise pela instituição financeira da proposta de 

financiamento do COMPRADOR e providências acerca da documentação requerida, os juros e correção 

monetária incidirão da forma prevista neste instrumento sobre os valores em aberto e deverão ser pagos 

pelo COMPRADOR na mesma ocasião em que for efetuado o pagamento da referida parcela final, sob pena 

de retenção da unidade até a integral satisfação do preço. Não poderá, portanto, o COMPRADOR escusar-

se do pagamento da parcela final e seus acessórios sob a alegação de demora na obtenção da 

documentação ou na análise perante o agente financeiro. 

 

Parágrafo Quarto – Ainda na hipótese descrita no caput deste item, enquanto não houver o crédito integral do 

valor financiado em favor da VENDEDORA pela instituição financeira contratada pelo COMPRADOR, este não 

receberá a unidade objeto deste contrato.  

 

3.2. Caso o COMPRADOR pretenda liquidar a parcela final do preço deste contrato mediante financiamento 

concedido diretamente pela VENDEDORA, fica expressamente ajustado que será de exclusiva responsabilidade 
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do COMPRADOR o preenchimento das condições exigidas à época pela VENDEDORA para aprovação de 

crédito, devendo a referida aprovação ser obtida até a data de vencimento da parcela final. 

 

Parágrafo Primeiro – Os ônus acima referidos incluem todos os custos necessários à obtenção de documentação 

que venha a ser requerida pela VENDEDORA à época, tais como despesas com cópias, autenticações, correio, 

taxas cartorárias ou tributos, bem como quaisquer outras, mesmo que não expressamente previstas neste 

instrumento.  

 

Parágrafo Segundo - A manifestação de interesse no financiamento direto pelo COMPRADOR não 

implicará em compromisso da VENDEDORA de concedê-lo, ficando a seu exclusivo critério, de acordo 

com suas normas e políticas internas. 

 

Parágrafo Terceiro - Em caso de aprovação pela VENDEDORA, o financiamento direto da parcela final do preço 

será formalizado através de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia da 

unidade contratada, na qual se fará constar expressamente as disposições específicas dos artigos 22 a 33 da Lei 

Federal n. 9.514, de 20 de novembro de 1997. 

 

Parágrafo Quarto – Durante o processo de análise pela VENDEDORA e dos trâmites necessários para a 

finalização da escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, os juros e correção 

monetária incidirão da forma prevista neste instrumento sobre os valores em aberto e integrarão o saldo 

devedor garantido pela alienação fiduciária. 

 

Parágrafo Quinto – Ainda na hipótese descrita no caput deste item, enquanto não houver o registro da escritura de 

compra e venda com alienação fiduciária em garantia, o COMPRADOR não receberá a unidade objeto deste 

contrato. 

 

3.3. O COMPRADOR declara-se ciente das regras que regem a concessão de financiamento imobiliário por 

agentes do sistema brasileiro de poupança e empréstimo a compradores finais. 

 

3.4. O financiamento das prestações constantes no item IV da parte I deste contrato é regido pelas normas do 

“Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI”, instituído pela Lei 9.514, de 20.11.97 e legislação posterior, e é 

concedido sob as seguintes condições básicas: 

 

a) Possibilidade de cessão do crédito, parcial ou total e securitização de créditos imobiliários, inclusive durante o 

período de construção, hipótese com a qual o COMPRADOR se declara ciente e concorda expressamente, como 

condição essencial deste contrato; 

 

b) Os créditos imobiliários decorrentes deste contrato poderão lastrear, mediante sua cessão, a emissão por 

companhia securitizadora de títulos de crédito que serão livremente negociados por meio de sistemas 

centralizados de custódia e liquidação financeiras de títulos privados, ou permitir a emissão, por qualquer entidade 

financeira integrante do sistema de financiamento imobiliário, de debêntures ou de qualquer outro título de crédito 

ou valor monetário previsto em lei. 
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Cláusula Quarta – Da Construção 

 

4.1. O COMPRADOR declara-se ciente de que, caso a execução dos edifícios que comporão o Condomínio seja 

realizada em etapas, autoriza, desde já, a VENDEDORA, a finalizar um bloco antes de outro, entregando as 

respectivas unidades, bem como excluir áreas comuns ainda a serem utilizadas, para uso na construção dos 

blocos ainda remanescentes, servindo de canteiros de obras, bloqueadas por tapumes ou muro, respeitados 

sempre os limites de segurança.  

 

Parágrafo Único - Em razão do disposto nesse item, até a conclusão das obras do último bloco do condomínio e 

de sua respectiva infraestrutura, se for o caso, o trânsito de condôminos e terceiros pelas áreas comuns poderá 

sofrer as restrições necessárias para garantir a segurança dos mesmos, pelo que o COMPRADOR estará 

obrigado ao cumprimento, com o máximo rigor, das observações de proibição de acesso às áreas interditadas.  

  

4.2. As variações inferiores a 5% (cinco por cento) da área da unidade, definidas no projeto aprovado, não 

afetarão o preço contratado, sendo aceitas pelo COMPRADOR, uma vez que a venda é feita ad corpus e fora 

realizada visita na unidade pronta e acabada. 

 

4.3. O COMPRADOR declara-se ciente de que não poderá, em hipótese alguma, realizar qualquer 

modificação estrutural da edificação, inclusive no interior das unidades, mesmo após a concessão do 

"habite-se", tendo em vista tratar-se de processo construtivo que não permite o deslocamento de paredes 

ou qualquer outra alteração nas divisões internas das unidades. Também é vedado, pelas mesmas razões 

e em qualquer época, proceder qualquer tipo de cortes nas paredes para passagem de tubulação de 

qualquer natureza ou para qualquer outra finalidade, sob o risco de ser abalada a estrutura do edifício. 

 

4.4. O COMPRADOR declara-se ciente de que os projetos executados e as especificações e materiais utilizados 

no empreendimento obedecerão rigorosamente ao constante do memorial de incorporação, prevalecendo sobre 

todo e qualquer material publicitário, cujas ilustrações possuem caráter meramente ilustrativo. 

 

4.5. No momento da entrega das chaves, o COMPRADOR, representado pela Sócia Ostensiva da SCP, deverá 

proceder à rigorosa vistoria da unidade autônoma, assinando Termo de Vistoria do Imóvel, no qual constará o 

estado em que se encontrar o imóvel, apontando, se for o caso, eventuais defeitos visíveis, para permitir seu 

reparo pela Construtora, o que não constituirá motivo de recusa ao recebimento da unidade. 

 

4.6. A INCORPORADORA entregará ao COMPRADOR um manual contendo indicações e recomendações 

alusivas à conservação dos apartamentos e das partes comuns do edifício.  

 

4.7. O COMPRADOR obriga-se a conservar a unidade autônoma, após a imissão na posse, promovendo a 

manutenção recomendada, sob pena de perda da garantia, obrigando-se, ainda, a manter em seu poder o 

comprovante da realização das manutenções recomendadas no aludido manual. 
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4.8. Quanto a possíveis defeitos existentes na data da entrega da unidade autônoma, ou que venham a aparecer 

nos 90 (noventa) dias subseqüentes, estabelece-se que o COMPRADOR pedirá a intervenção da 

INCORPORADORA, no ato da entrega das chaves ou posteriormente através do e-mail 

assistenciatecnica@direcional.com.br ou telefone (31) 4002-2600, especificando, com detalhes, a natureza do 

defeito, e, se for o caso, problemas que tenham decorrido de uso inadequado ou de atos de terceiros, para permitir 

que a INCORPORADORA efetue os reparos, diretamente ou por pessoas por ela indicadas, ou ainda, pela 

assistência técnica dos fabricantes de equipamentos e instalações.  

 

4.9. A Construtora responsável pela edificação assumirá integral responsabilidade por defeitos aparentes ou 

ocultos, e pela solidez e segurança da edificação, nos termos do Código Civil Brasileiro, desde que o 

COMPRADOR, relativamente à unidade objeto desta promessa, ou o condomínio, quanto às partes comuns do 

prédio, não tenham concorrido para seu aparecimento, ou para seu agravamento, por ação ou omissão, mau uso, 

falta de manutenção ou de conservação. 

 

4.10. O prazo de decadência para reclamar contra possíveis defeitos aparentes, de fácil constatação, é de 90 

(noventa) dias, contados da data da entrega da unidade ou das partes comuns do prédio, conforme o caso. 

 

4.11. A garantia oferecida a equipamentos instalados na unidade será igual à fixada pelo fabricante, tomando-se 

como termo inicial a data da certidão do "habite-se" ou da entrega da unidade ao COMPRADOR, considerando 

dos dois eventos o que primeiro ocorrer. 

 

4.12. O COMPRADOR reconhece que os armários, móveis, divisórias, objetos de decoração e acessórios 

compõem os materiais de divulgação e propaganda do Apart-hotel, e poderão sofrer alterações, à critério da 

INCORPORADORA e da Atlantica. 

 

Cláusula Quinta – Da Outorga da Escritura, Entrega da Unidade, Uso e Garantias 

  

5.1. A entrega da unidade pronta será efetuada desde que preenchidas a liquidação de todo o preço por meio de 

recursos próprios, outorga de escritura pública e registro do imóvel no cartório competente ou outorga de escritura 

pública em favor do COMPRADOR, com a concomitante confissão do débito existente, garantida por alienação 

fiduciária, desde que previamente aprovado pela VENDEDORA, devendo o COMPRADOR estar em dia com as 

obrigações até então vencidas.  

 

5.1.1. Excepcionalmente, a unidade também será entregue ao COMPRADOR mediante a liquidação do preço da 

unidade, e seus acessórios, por meio de crédito por agente financeiro em favor da INCORPORADORA, caso seja 

obtido financiamento na forma prevista na cláusula terceira acima. 

 

5.2. Todas as despesas de escritura e registro imobiliário, bem como os tributos, taxas e emolumentos, inclusive 

as decorrentes de financiamento e concessão de garantias, IPTU e taxas de condomínio, caberão ao 

COMPRADOR, mesmo que não sejam lançadas em seu nome, com o que se declara de acordo, a partir da 

conclusão da obra, nos termos deste contrato. 
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5.3. A INCORPORADORA exercerá o direito de retenção da unidade autônoma, enquanto o COMPRADOR 

não tiver outorgado a escritura pública e liquidado as obrigações de pagamento previstas neste contrato 

e/ou nos instrumentos acessórios a ele, através de recursos próprios, financiamento direto ou 

financiamento bancário, devendo tais valores ser efetivamente compensados em favor da 

INCORPORADORA. 

 

5.4. A posse indireta da unidade autônoma será entregue ao COMPRADOR(ES)no ato da escritura a ser 

outorgada pela INCORPORADORA, ou eventualmente, do contrato de financiamento, ressalvado o disposto nos 

itens abaixo. 

 

5.5. No momento em que receberem a posse indireta do(s) imóvel(is) objeto deste Contrato, o COMPRADOR 

concordam, desde já, que a posse direta será transferida à Atlântica, ou empresa por ela controlada, na qualidade 

de sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação (SCP) constituída para administrar o empreendimento.  

 

5.5.1. O COMPRADOR conferem à Atlântica ou a empresa contratada por esta poderes para que esta vistorie, 

firme o respectivo Termo e outros que se fizerem necessários, e receba as chaves de sua(s) unidade(s) 

autônoma(s), ficando consignado que: 

 

a) a responsabilidade da Atlântica e da contratada é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes 

e de fácil constatação, os quais deverão ser apontados e reclamados perante a INCORPORADORA que, 

como incorporadora do Apart-hotel é a responsável por saná-los; 

 

b) a Atlântica e a empresa contratada, quando do recebimento das mencionadas unidades autônomas, não 

serão responsáveis por verificar se a INCORPORADORA cumpriu com suas obrigações de incorporadora 

do Apart-hotel, atributo esse exclusivo do COMPRADOR; 

 

c) só será(ão) vistoriada(s) e recebida(s) a(s) unidade(s) autônoma(s) em seu nome se o COMPRADOR 

estiver adimplente com as obrigações assumidas em face da INCORPORADORA, conforme informação 

prestada por esta; 

 

d) poderá(ão) acompanhar a vistoria, acompanhado de preposto da Atlântica e/ou da empresa contratada, 

firmando o respectivo termo. Para tanto, deverá comunicar sua intenção, por escrito, à Atlântica;  

 

5.6. O COMPRADOR concorda expressamente que, durante o funcionamento do EMPREENDIMENTO, não terão 

a posse direta de suas unidades autônomas. 

 

5.7. Caso o COMPRADOR não esteja rigorosamente em dia com o pagamento de todas as parcelas do preço, e 

enquanto não forem cumpridas todas as obrigações previstas neste instrumento até então devidas pelos mesmos, 

inclusive aquelas assumidas perante o Condomínio, em especial, as despesas operacionais, constantes neste e 

nos instrumentos firmados com a Atlântica, o COMPRADOR não farão jus à posse indireta e, consequentemente, 

aos dividendos e remunerações decorrentes da SCP devidas por sua condição de sócio participante, sendo certo 
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que, nesta hipótese, tais valores serão recebidos diretamente pela INCORPORADORA em pagamento aos 

valores a ela devidos. 

 

5.8. Não será permitida a execução de serviços ou obras por terceiros e a transmissão de “posse provisória”, bem 

como não será permitida, sob nenhuma hipótese, a instalação de quaisquer benfeitorias, nem qualquer tipo de 

personalização na unidade objeto deste contrato, a qualquer tempo. 

 

5.9. O COMPRADOR compromete-se a providenciar, em até 30 (trinta) dias após o registro da escritura definitiva, 

a mudança da titularidade junto às autoridades competentes referente a tributos, tarifas, contribuições e quaisquer 

outras despesas ou encargos que incidam sobre o imóvel, comprovando as providências ora pactuadas por 

intermédio de correspondência protocolizada junto à INCORPORADORA, sob pena de configuração de 

inadimplemento contratual que dará ensejo à indenização à INCORPORADORA por perdas e danos decorrentes 

de sua inércia. 

 

Cláusula Sexta – Da Convenção e Instalação do Condomínio 

  

6.1. O COMPRADOR declara conhecer e adere, neste ato e para todos os efeitos legais, à convenção de 

condomínio instituída pela VENDEDORA, recebendo, neste ato, cópia da minuta que integra o memorial de 

incorporação, obrigando-se a incluir em qualquer instrumento de alienação, locação ou cessão de uso da unidade 

cláusula que obrigue o adquirente, locatário ou usuário a cumprir e fazer cumprir a referida convenção. 

  

6.2. Entre a data de conclusão da construção da obra e a data prevista para a entrega das unidades aos 

condôminos, será realizada assembleia geral de instalação do condomínio. 

  

6.3. Sem prejuízo de seu direito de comparecer pessoalmente à assembleia geral de instalação do condomínio, o 

COMPRADOR constitui a VENDEDORA como bastante procuradora para representá-lo, com poderes para votar 

em todas as matérias que forem levadas à apreciação daquela assembleia, exceto transigir e firmar compromisso, 

sendo desde já expressamente admitido o substabelecimento. 

 

6.4. Considerando as características especiais do empreendimento e visando assegurar o pleno êxito do projeto, 

caberá exclusivamente à VENDEDORA, representando todo o condomínio, a escolha da administradora 

especializada que administrará o condomínio a partir dos 2 (dois) primeiros anos após a conclusão física da obra 

do primeiro bloco edificado, e até 2 (dois) anos após a conclusão física da última edificação.  

 

Parágrafo Único - O contrato a ser firmado pela VENDEDORA, em nome do condomínio, conterá a descrição das 

atividades operacionais do condomínio, com as cláusulas e condições usuais desse tipo de negócio.   

 

6.5. É facultado à VENDEDORA, em caráter definitivo, colocar e manter no edifício, em local escolhido a seu 

critério, placas promocionais alusivas ao empreendimento, em metal, madeira ou acrílico luminoso. Poderá, ainda, 

manter local destinado à permanência de corretores de plantão, enquanto houver unidades à venda, mesmo após 

a instalação do condomínio. 
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6.6. A VENDEDORA fica autorizada a instalar e manter na cobertura dos edifícios e em áreas externas ou internas 

do empreendimento, por um período mínimo de 10 (dez) anos contados da data da instalação do condomínio, 

logotipos ou outros sinais indicativos dos nomes e atividades empresariais da VENDEDORA, ou de empresas 

pertencentes ao seu grupo societário. 

 

Cláusula Sétima – Do Financiamento da Produção 

 

7.1. O COMPRADOR tem ciência e anui, com a assinatura deste contrato, de que a unidade objeto deste 

instrumento particular, juntamente com o terreno incorporado e todas as suas acessões, foi hipotecada em favor 

de instituição financeira para garantia de empréstimo destinado à produção do edifício, comprometendo-se a 

VENDEDORA a resgatar a referida hipoteca ou outro ônus real incidente sobre o imóvel, uma vez quitado todo o 

preço. O pagamento do financiamento à produção do edifício é de exclusiva responsabilidade da VENDEDORA e 

não contempla a previsão de repasse ao COMPRADOR. 

 

Parágrafo Único - A baixa da eventual hipoteca ocorrerá no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias úteis após a integral quitação do preço e lavratura da escritura definitiva de compra e venda, uma vez 

que o cancelamento da hipoteca dependerá de providências do agente financiador. 

 

7.2. Se necessário, o COMPRADOR obriga-se, a qualquer tempo, a ratificar a anuência com a hipoteca ou 

alienação do terreno e suas acessões em favor de agente financeiro para garantir financiamento para a produção 

do edifício. 

 

Cláusula Sétima – Da Rescisão e seus Efeitos 

  

8.1. A rescisão do presente contrato ocorrerá, automaticamente, conforme estabelecido no item IV do 

Quadro Resumo e nos termos do artigo 125 da Lei Federal 10.406/02 - Código Civil Brasileiro, nos 

seguintes casos: 

 

a) não pagamento de quaisquer parcelas referentes ao sinal, em até 15 (quinze) dias após o vencimento; 

b) não obtenção do financiamento habitacional junto ao CREDOR HIPOTECÁRIO, em até 60 (sessenta) dias 

contados da assinatura do presente instrumento, para pagamento da “Parcela Financiamento”. 

 

8.2. Poderá, ainda, o presente contrato ser rescindido no caso de atraso superior a 90 (noventa) dias no 

pagamento de qualquer das parcelas do preço, OU, no caso de falta de pagamento de 03 (três) prestações 

do preço, consecutivas ou não. 

 

Parágrafo Único – Verificado o inadimplemento de qualquer parcela, com exceção das descritas nas 

alíneas “a” e “b” do item 8.1. acima, a VENDEDORA promoverá a notificação extrajudicial do comprador, 

concedendo-lhe o direito de purgar a mora, regularizando sua situação em até 15 (quinze) dias contados 

do recebimento da notificação. 
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8.3. Rescindido o contrato, a VENDEDORA ficará autorizada a alienar a unidade objeto deste instrumento a 

terceiros, sem que o COMPRADOR possa alegar posse ou retenção de qualquer natureza.  

 

8.4. Após a rescisão, o COMPRADOR receberá, a título de reembolso, 70% (setenta por cento) do valor por 

ele pago até a data da rescisão do contrato, atualizado pelo mesmo índice cobrado em cada prestação, 

excluídos os juros e as sanções pecuniárias eventualmente pagas e descontados os gastos referentes a 

despesas de administração de contrato, publicidade, marketing e tributos, desde já fixados em 7% (sete 

por cento) do valor total do contrato.   

 

Parágrafo Primeiro - A devolução de eventual diferença apurada ocorrerá em 06 (seis) parcelas mensais, com 

carência de 60 (sessenta) dias. 

 

Parágrafo Segundo – Caso a rescisão ocorra após a entrega das chaves em favor do COMPRADOR, além das 

despesas previstas nesta Cláusula, serão descontadas do COMPRADOR:  

 

a) Taxa mensal de ocupação fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o preço de venda, corrigido pelo IGP-M, e 

devida desde a data de entrega das chaves até a efetiva devolução do imóvel, livre e desocupado de pessoas e 

coisas e reposto ao idêntico estado de quando lhe foi entregue; 

b) Custos decorrentes de reparos necessários à reposição do imóvel em idêntico estado de quando lhe foi 

entregue; 

c) Despesas elencadas pela Operadora Hoteleira, vinculadas a operação do hotel e estipuladas nos contratos de 

administração e de SCP. 

 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese estabelecida nesse item, poderá a VENDEDORA, ainda, optar pela execução do 

débito, acrescido dos encargos previstos no item 2.2 acima, ocasião em que todas as demais prestações 

considerar-se-ão antecipada e imediatamente vencidas. A não liquidação pelo COMPRADOR do débito total, 

inclusive o antecipadamente vencido acrescido dos encargos, devolve à VENDEDORA o direito de rescindir a 

presente promessa de compra e venda. 

 

8.5. A devolução do imóvel em caso de rescisão posterior à entrega das chaves deverá ser realizada até o dia 

seguinte ao encerramento do prazo para purgação da mora. A não devolução do imóvel configurará esbulho, que 

permitirá à VENDEDORA, mediante instituto processual adequado, obter a sua reintegração liminar na posse do 

imóvel, conforme artigos 1.210 e 1.212 do Código Civil. 

 

Cláusula Nona – Da Cessão de Direitos e Obrigações 

 

9.1. O COMPRADOR poderá ceder ou transferir os direitos relativos ao presente contrato somente mediante a 

prévia e expressa autorização da VENDEDORA, podendo esta exercer preferência nas mesmas condições 

ofertadas pelo terceiro interessado, observado o disposto na Cláusula Décima. 

 

9.2. Caso a VENDEDORA não exerça a preferência, após comunicação prévia pelo COMPRADOR, será 

autorizada a cessão, observadas as seguintes condições cumulativas: 
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a) Pagamento de taxa de transferência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por unidade imobiliária, a título de 

despesas administrativas, ainda que já se encontre quitado integralmente o preço de aquisição; 

b) Comprovação de adimplemento do COMPRADOR em relação a todas as parcelas até então vencidas ou 

quitação pelo cessionário das parcelas em atraso, acrescidas dos respectivos acessórios; 

c) Aprovação do cadastro do terceiro cessionário, principalmente quanto à capacidade financeira para cumprir as 

obrigações contratuais. 

 

Cláusula  Décima - Das Disposições Específias do empreendimento hoteleiro. 

 

10.1. O COMPRADOR, pelo presente instrumento, declara-se ciente de que a unidade autônoma objeto deste 

contrato será, necessariamente, destinada à finalidade exclusivamente apart-hoteleira, declarando e consentindo 

que adquiriram a unidade objeto deste contrato em razão do seu interesse e compromisso, irrevogável e 

irretratável, de que ela componha, em caráter definitivo e inalterável, a SCP que explorará a atividade apart-

hoteleira a ser implantada, em conjunto com todos os proprietários de unidades autônomas de apartamentos no 

mesmo empreendimento, comprometendo-se, desde já, a: 

 

a) Disponibilizar a posse direta da unidade autônoma objeto deste instrumento, e assim mantê-la, pelo prazo 

de operação do apart-hotel, à Administradora, na qualidade de sócia ostensiva da SCP; 

 

b) ingressar e manter-se sócio, pelo prazo de operação do apart-hotel, na condição de sócio participante da 

SCP; 

 

c) aderir e cumprir, enquanto proprietária de unidade autônoma no Apart-hotel, as obrigações assumidas 

perante o Condômino instituído pela INCORPORADORA, , de forma a torná-lo apto a obter o alvará de 

localização e funcionamento; 

 

d) anuir e assinar todos e quaisquer documentos que sejam necessários, a critério da INCORPORADORA, 

para a melhor e mais adequada estruturação da operação hoteleira. 

 

10.2. O COMPRADOR compromete-se a fazer constar dos instrumentos de cessão a qualquer título e/ou de 

alienação da unidade autônoma objeto deste contrato, as disposições expressas no item acima, sob pena de, não 

o fazendo, tornar-se solidariamente responsável por todo e qualquer prejuízo que decorra de seu descumprimento.  

 

10.2.1. Em decorrência do disposto no item antecedente, ao alienar sua unidade imobiliária, o COMPRADOR 

deverá obrigatoriamente transferir sua condição de Sócio participante da SCP, ficando o adquirente e/ou 

cessionário sub-rogado em todos os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, especialmente os 

relativos ao contrato de administração a ser firmado com a Atlântica. Para formalizar a transferência, a Atlântica 

deverá ser notificada por escrito, na qual deverá conter a qualificação do adquirente e/ou cessionário e a assunção 

deste na posição contratual do alienante. 
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Cláusula Décima Primeira - Das Disposições Gerais 

  

11.1. A partir da data de assinatura deste contrato e até a data da averbação do "habite-se" no registro imobiliário, 

caso ainda esteja pendente de averbação, a VENDEDORA representará o COMPRADOR, podendo, em seu 

nome, assinar documentos perante concessionárias de serviços públicos, repartições públicas, autarquias, 

cartórios em geral, especialmente o de registro de imóveis, podendo assinar em nome do mandante o memorial de 

incorporação e suas modificações, o registro da instituição e convenção de condomínio, a averbação da 

construção e do “habite-se”, enfim, praticar todo e qualquer ato indispensável à regularização da construção. 

 

11.2. Ficará por conta do COMPRADOR, a partir da presente data: 

 

a) As despesas decorrentes deste instrumento, inclusive de análise, viabilidade e cessão de crédito, em 

decorrência de financiamento e, ainda, outras consequentes ou complementares, dentre as quais o imposto sobre 

transmissão de bens imóveis inter-vivos (ITBI), ou quaisquer outras despesas e tributos que venham a ser 

cobrados ou criados pelos poderes públicos competentes; 

b) Custas e emolumentos para lavratura e registro da escritura de compra e venda, de contrato de financiamento 

e/ou deste contrato, ainda que por iniciativa da VENDEDORA ou de empresa cessionária dos créditos decorrentes 

do presente instrumento; 

c) Quaisquer taxas e emolumentos relativos ao registro e averbação, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da 

instituição e convenção de condomínio; 

d) Despesas operacionais elencadas pela operadora hoteleira. 

 

Parágrafo Único - O inadimplemento de quaisquer das despesas acima previstas que venham a recair 

sobre a VENDEDORA ensejará o pagamento de multa específica em favor da VENDEDORA, equivalente à 

devolução em dobro dos valores esta que venha a despender por este motivo. 

 

11.3. Em nenhuma hipótese o COMPRADOR será responsável pelo pagamento de quaisquer valores referentes a 

eventual intermediação de venda ou comissão de corretagem.  

 

11.4. 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 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, caso ainda 

não efetivado, a averbação da construção e os registros decorrentes da instituição e convenção de condomínio, 

podendo, para tanto, a VENDEDORA assinar todos os documentos necessários. 

 

Parágrafo Primeiro - O COMPRADOR e o cônjuge adquirente, neste ato, nomeiam e constituem-se mutuamente 

procuradores uns dos outros, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, nos termos do art. 684 do Código Civil, 

com o fim especial de representar para receber citações, inclusive inicial, notificações judiciais e extrajudiciais, 

aditar, rerratificar, rescindir, confessar dívida, fazer acordo, emitir, endossar e avalizar notas promissórias, tendo 

como referência a presente transação. 
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Parágrafo Segundo - Os mandatos acima são outorgados como cláusulas contratuais e, assim, têm caráter 

irrevogável, conforme os artigos 683, 684 e 686, parágrafo único, do Código Civil, podendo a VENDEDORA, 

ainda, assinar instrumentos públicos ou particulares de rerratificação porventura necessários, inclusive para 

atendimento de exigências formuladas pelo registro imobiliário competente, sem alteração do objeto e 

características do presente contrato e dos direitos do COMPRADOR.  

 

11.5. O COMPRADOR fica ciente e concorda com o fato de que a VENDEDORA poderá, diante das normas, 

regulamentos ou exigências das empresas concessionárias de serviços públicos, se assim for exigido, transferir ou 

ceder as redes internas e áreas da edificação para localização e instalação de máquinas e equipamentos, que 

passarão a ser de uso exclusivo da respectiva concessionária. 

 

11.6.  A eventual declaração de nulidade de alguma disposição contratual não acarretará a rescisão do contrato, 

permanecendo vigentes as demais cláusulas, podendo as partes ainda ajustar cláusula substitutiva da norma 

anulada, preservando o contrato e a intenção dos contratantes. 

  

11.7. Eventual tolerância pelo não cumprimento de qualquer obrigação relacionada ao presente contrato por 

qualquer das partes será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, renúncia a direito, alteração 

tácita deste instrumento ou direito adquirido da outra parte. 

  

11.8. O COMPRADOR autoriza o envio de mensagens de SMS, MMS e e-mail, veiculadas pela VENDEDORA, ao 

seu celular e/ou e-mail, com as comunicações relativas ao imóvel objeto deste Instrumento de Promessa de 

Compra e Venda. Para tanto, o COMPRADOR se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, 

bem como a informar qualquer modificação verificada, especialmente o seu endereço para envio de boletos e 

correspondências, de forma a não dar causa a qualquer dificuldade no que concerne à comunicação entre as 

Partes. 

  

11.9. O presente instrumento possui força de título executivo extrajudicial e é celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, obrigando os contratantes por si, seus herdeiros e sucessores, excluindo-se o direito de 

arrependimento. 

 

11.10. O COMPRADOR declara que a minuta deste contrato foi-lhe apresentada previamente, inclusive em tempo 

hábil para obter aconselhamento jurídico, tendo o texto sido integralmente compreendido. 

 

As partes elegem o foro da comarca de situação do imóvel para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste contrato. 

 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, 

para um só efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

CIDADE/ESTADO, {VENDA_DATAPEDIDO}. 
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_______________________________ 

SPE 

VENDEDORA 

 

 

#CLIENTEASSINATURA# 

__________________________________________________________________ 

{CLIENTE_NOME} 

PROMISSÁRIO COMPRADOR 

{ID} 

  

#/CLIENTEASSINATURA# 

 

________________________________________  

GARANTIDOR E PRINCIPAL PAGADOR - FIADOR 

 

_______________________________ 

Testemunha 1: 

CPF: 

_______________________________ 

Testemunha 2: 

 CPF:  
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Anexo 8 ao Instrumento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial 

Contrato de Constitui~ão de Sociedade em Conta de Participa~ão 

Pelo presente instrumento particular, as partes abai.'Co, de um lado, na qualidade de sócia ostensiva da sociedade 
que ora se forma, a 

(a) Atlantica Hotels Intetuational (Brasil) Ltda., com sede na Cidade de Baruei:i, Estado de São Paulo, na 
Alameda Rio Negro, 13° andar, Edifício Padauri, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente Administradora; 

e, de outro lado, na qualidade de sócios participantes da sociedade que ora se forma, os 

(b) Condôminos Proprietários ou Titulares de Direitos Aquisitivos sobre Unidades Autônomas do 
Condomínio do Edifício Go Inn Campinas Apart-Hotel, localizado no Estado de São Paulo, Cidade de 
Campinas, Rua Catorze de Dezembro, nº 303, Bairro Centro, (o "Condomínio"), que firmarem o respectivo 
Termo de Adesão ("Anexo 1") ao presente instrumento, e que ali se encontram devidamente nomeados e 
qualificados, doravante denominados, individualmente, simplesmente como Proprietário; 

Considerando que, 

(i) A Administradora tem por objeto social a administração de empreendimentos hoteleiros, apart-hoteleiros, 
"flats" e similares, bem como a exploração da atividade hoteleira e apart-hoteleira e de todas as atividades que 
lhes sejam inerentes, tais como restaurantes, locação de salas de eventos, por conta própria e/ ou de terceiros, a 
administração de condomínios, a prestação de se1viços técnicos na área de hotelaria, de assessoria de marketing e 
a subcontratação, locação ou empréstimos não onerosos de mão-de-obra; 

(ii) A Administradora firmou em 24 de maio de 2013 Acordo Comercial para Administração de 
Empreendimento Apart-Hoteleiro (o "Acordo Comercial") com a Direcional Azeviche Empreendiments 
Imobiliários Ltda., com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Grão Pará, nº 466, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.241.381/0001-54, (a "Incorporadora"), para que a 
Incorporadora construísse o Condomínio de acordo com os padrões internacionais da Administradora, e em 
consonância com as especificações técnicas da marca "Go lnn" (a "Marca"), e assim o foi feito, de modo que é 
incumbência da Administradora, desde a data da celebração do Acordo Comercial, exercer a administração, 
operação e integração do Condomínio à Rede a qual pertence a Marca; 

(iii) A Administradora firmou Instrumento Particular de Contrato de Administração Condominial com o 
Condomínio (o "Contrato de Administração Condominial"), para formalizar a contratação da 
Administradora para o exercício da administração condominial do Condomínio e gerenciamento do Pool de 
locações que ora é formado no Condomínio; 

(iv) O Proprietário é senhor e legítimo possuidor ou titular de direitos aquisitivos de unidade(s) autônoma(s) e 
respectiva(s) vaga(s) de garagem, integrantes do Condomínio e deseja que estas sejam entregues à administração 
da Administradora. Para os fins do presente contrato o Condomínio e as unidades autônomas integrantes do 
sistema associativo de locações do Condomínio (o "Pool") abaixo mencionado, será denominado, em conjunto, 
Apart-Hotel; e, 

(v) Que as partes concluíram que a estrutura mais adequada à implementação de sua vontade seria a constituição 
de uma sociedade em conta de participação, à qual a Administradora aportará fundos iniciais, o uso de certos 
direitos por ela detidos sobre a Marca e sobre o sistema hoteleiro para os quais está licenciada e filiada, seu 
trabalho e sua competência profissional, e o Proprietário aportará detenninados fundos e, em locação à 
sociedade na qual ora se fo1ma, o direito sobre sua(s) unidade(s) autônoma(s) e respectiva(s) vaga(s) de garagem, 
para que ela o(s) explore(m) conjuntamente com outras, constituindo o Sistema Associativo de Locação, na 
busca de lucro comum, nos termos deste instJ.umento, sem que haja a necessidade de se firmar instrnnt~ 
próprio específico, para que a locação se realize; r 
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As partes têm, justo e contratado, nos termos dos artigos 991 ao 996 do Código Civil Brasileiro, a constituição de 
uma Sociedade em Conta de Participação (a "Sociedade"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

I. CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS DEFINIÇÕES 

I.1. - Para os fins do presente instJ.umento e da relação jurídica dele derivada as expressões grafadas com iniciais 
maiúsculas têm o significado a elas atribuídas no Anexo A ao Contrato de Administração Condominial. 

II. CLÁUSULA SEGUNDA - DA IDENTIFICAÇÃO. SEDE. OBJETO E FUNDOS SOCIAIS DA 
SOCIEDADE 

11.1. - Da ldentifica~ão: A Sociedade será identificada pelo nome da Administradora, seguida pela 
denominação Go Inn Campinas - SCP, ou qualquer outra indicada pela Administradora por escrito. Para maior 
clareza, em correspondências com o Proprietário e/ ou em outros papéis relativos à Sociedade, a Sociedade 
poderá utilizar somente a denominação antes mencionada grafada em letra do tipo itálico ("nome fantasia"), sem 
a necessidade da utilização do nome da Administradora e a expressão«_ SCP'. 

11.2. - Da Sede da Sociedade: Para fins fiscais a Sociedade tem sua sede no endereço do Apart-Hotel retro 
mencionado, onde poderá ser instalada uma filial da Administradora para gerir os negócios da Sociedade. 

11.3. - Do Objeto: O objeto da Sociedade é a operação de locações que a Administradora empreenderá em 
seu nome, na qualidade de sócia ostensiva da sociedade em conta de participação que ora se forma, das unidades 
autônomas do Apart-Hotel, inclusive da(s) unidade(s) autônoma(s) do Sócio Participante identificada(s) no 
Termo de Adesão (Anexo 1), doravante simplesmente denominada(s) Apartamento(s) ou Flat(s), assim como 
a operação, nos termos pactuados entre o Condomínio e a Administradora, das atividades inerentes à sua 
natureza apart-hoteleira, tais como, restaurante, telefonia, convenções, eventos e lavanderia. No exercício de suas 
atividades deverá a Sociedade sempre observar e cumprir toda e qualquer obrigação direta ou indiretamente 
relacionada ao uso da Marca ((Go ImtJJ (a "Marca"), nos termos definidos pela Administradora. 

11.4. - Dos Fundos Sociais: Os fundos da Sociedade, administrados e gerenciados conforme disposições 
constantes da Cláusula Décima Quinta, abai..xo, serão compostos primeiramente pela participação de cada sócio e 
serão pagos juntamente com as despesas de implantação desta, tendo cada quota o valor de R$0,01 (um centavo). 

11.4.1. - Os referidos fundos serão aumentados, independente de alteração do presente instrumento, pela 
adesão e ingresso de novo Proprietário à Sociedade, o que não obriga a Administradora a aumentar a 
sua participação, que se manterá conforme valor integralizado originalmente, na constituição da 
Sociedade. 

11.4.1.1. - Os valores aportados pelo Proprietário a título de despesas de implantação, nestas 
incluídas as de Pré-Operacionais integrarão os fundos sociais da Sociedade. 

11.4.2. - Para os fins do presente instrumento, à Administradora é atribuída 1 (uma) quota da 
Sociedade e a cada Proprietário integrante da Sociedade é atribuído o número de quotas 
correspondente à fração ideal de terreno do(s) respectivo(s) Flat(s), conforme consta da Convenção de 
Condorrúnio. 

III. CLÁUSULA TERCEIRA - DA MARCA 

111.1. - A Administradora é detentora dos direitos de uso da Marca, em todas suas variações, combinações e 
derivações e a usará enquanto estiver fazendo a administração desta Sociedade e explorando o Apart-Hotel. 
Em decorrência do retro disposto, o Proprietário fica responsável por qualquer dano decorrente do uso 
indevido que fizer da Marca. 

III.1.1. - O Proprietário reconhece que o cumprimento dos padrões da Marca é vital para o sucesso do 
Apart-Hotel. Em decorrência, declara que agtrá de modo sensato e necessário para garantir j~ed; -

A,h,,;,,;,...,,,m ,;, =•ruh mm,.. '"''" m '"""" d, Muc,, o "" ,ro;,md,,.,,ci ,m ro~,; \e' ~ 

21 ~:~l A - ?>~ '~" 
1-, ll!ico,,. 'f1 

O EL$ 79



Apart-Hotel um tratamento homogêneo e de alta qualidade no que se refere aos seiviços, conforto e 
segurança, assim como à fruição de privilégios e vantagens que venham a ser criados dentro desse 
sistema de administração sob a Marca, nos termos estabelecidos pela Administradora. 

III.2. - Toda e qualquer aplicação ou uso da Marca obedecerá rigorosamente a política de identidade visual 
definida pela Administradora. Não obstante, todos os custos relativos e inerentes à Marca relacionados às 
atividades da Sociedade serão integrahnente suportados por esta, devendo referidos custos constar do Plano 
Operacional Anual, como despesa da Sociedade. 

111.3. - A Administradora, durante a vigência deste contrato, poderá mudar a sua identidade corporativa, bem 
como seu nome fantasia e/ ou comercial, marcas ou logomarcas. 

111.4. - Fica estabelecido que eventuais alterações feitas na Marca, seja em seu elemento nominativo quanto em 
seu elemento figurativo, por questões 1nercadológicas ou em sua forma de divulgação, estas últimas com o 
intuito de incrementar as atividades que serão desenvolvidas pela Administradora no Apart-Hotel, alcançarão 
o presente instrumento, implicando assim na realização, pela SCP, às suas expensas, das modificações que se 
fizerem necessárias a se proceder às respectivas adequações. 

111.5. - Se a Marca não estiver mais disporúvel para uso pela Administradora, as partes estabelecem que o 
Conselho de Representantes do Pool será notificado para tomar conhecimento da nova marca que será utilizada 
pela Administradora. Para fins do presente, a Marca será considerada indisporúvel quando: (i) houver mudança 
da Marca, seja em seu elemento nominativo quanto seu elemento figurativo; (ii) se a Administradora deixar de 
usar a Marca; (iii) houver a recuperação judicial ou extrajudicial, a decretação de falência, insolvência ou 
modificação da composição societária da Administradora que prejudique a execução deste instrumento; (iv) se 
o Apart-Hotel mudar de categoria e não mais atender os padrões da Marca. 

IIl.6. - A Administtadora fica desde já autorizada a filiar o Apart-Hotel à Rede à qual pertence a Marca que 
vier a ser por ela definida e utilizada na atividades que desenvolver no Apart-Hotel. 

III. 7. - O uso da Marca pela Administradora é de caráter não exclusivo, podendo esta, por si ou por terceiros, 
livremente utilizar a Marca em outros flats, hotéis e apart-hotéis, em qualquer localidade do Brasil ou do 
exterior. 

111.8. - O Proprietário concorda que a Sociedade deverá participar, obrigatoriamente, de todos os programas 
de marketing e vendas promovidos, e/ ou indicados, pela Administradora e/ ou pela Rede à qual pertence a 
Marca, em benefício do Apart-Hotel. 

IV. CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO 

IV.1. - São obrigações do Proprietário: 

a) Dar em locação à Sociedade, o que faz neste ato, por meio do presente instrumento, para os fins da 
execução do objeto da Sociedade nos termos aqui previstos, a totalidade das unidades autônomas que integram 
o Condomínio, e o direito de uso da(s) respectiva(s) vaga(s) de garagem, em perfeitas condições físicas, sem 
vícios ou falhas de construção e sem danos decorrentes de uso indevido, além de devidamente mobiliado(s), 
equipado(s) e decorado(s), conforme relação e especificações definidas pela Administradora. 

b) Participar do fundo de custeio das despesas de implantação da Sociedade, pagando a esta a importância que 
lhe cabe, prevista no Plano Operacional Anual elaborado pela Administradora para o primeiro ano de operação 
da Sociedade; 

c) Quitar: (i) as Verbas Pré-Operacionais Condominiais e da SCP; (ii) as despesas relativas ao IPTU do(s) 
Flat(s); (iii) as taxas de condomínio extraordinárias; e, (iv) os valores solicitados pela Administradora que se 
mostrem necessá11os à formação e manutenção do Fundo de Reserva financeira da Sociedade, menc1onaJa 
Cláusula Décima Quinta abaixo. O Proprietário obriga-se, também, a quitar as taxas de condomínio ordi ár , s 
de seu(s) Flat(s), sempre que houver solicitação da Administradora. · Ói~/ ~~~r.A,v~ 
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d) O Proprietário obriga-se, ainda, em qualquer época em que a demonstração dos resultados das operações da 
Sociedade apresentar prejuízo, a aportar, sob pena de execução, dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento 
do respectivo aviso, a contribuição correspondente à sua participação nesse prejuízo, detenninada de acordo com 
a seguinte fórmula: "prejuízo apurado" multiplicado pelo "número de quotas do Proprietário", dividido pela 
"soma das quotas de todos os proprietários integrantes da Sociedade". Após o vencimento o valor em atraso 
será corrigido monetariamente, levando-se em consideração as disposições contidas na Cláusula XXII.1, abai.,o. 
Adicionalmente, enquanto perdurar o atraso, o Proprietário terá suspenso o seu direito ao recebimento de 
quaisquer valores, inclusive aluguéis, da Sociedade. 

d.1.) .A Administradora poderá, enquanto perdurar a necessidade de caixa, optar, a seu exclusivo 
critério, por substituir a arrecadação extraordinária do montante necessário para tal cobertura, pela 
utilização do valor correspondente que esteja disponível no fundo de reserva da Sociedade, adiante 
mencionado. 

d.2.) A Administradora fica autorizada a reter e cofI?.pensar valores devidos ao Proprietário com 
valores que este dever à Sociedade, bem como a reter valores devidos ao Proprietário, pela Sociedade, 
para pagamento de valores por ele devidos à Administrá.dora, agindo sempre que necessário por conta 
e ordem do Proprietário e mediante o envio dos documentos fiscais competentes, estendendo-se o aqui 
disposto aos débitos do Proprietário relativos às Verbas Pré-Operacionais Condominiais e do Apart
Hotel A Administradora, ainda que a Sociedade já tenha sido terminada, poderá reter a devolução 
da(s) unidade(s) autônoma(s) ao Proprietário, livre do pagamento de aluguéis, para <C'<ploração pelo 
tempo necessário à recuperação de qualquer valor devido e não pago pelo Proprietário à Sociedade 
e/ ou à Administradora. 

e) Efetuar, em favor da Administradora, contra solicitação e respectiva comprovação, o reembolso de toda e 
qualquer importância que, a qualquer momento, a Administradora venha a ser obrigada a desembolsar e que, 
por sua natureza, caracterize-se como uma responsabilidade da Sociedade, previamente estabelecida no 
Orçamento Anual, inclusive depois de seu eventual distrato ou rescisão, limitando-se a responsabilidade da 
Administradora por perdas correspondentes ao valor dos fundos por ela adiantados confo1me previsto neste 
instrumento. 

IV.2 - Ao alienar sua unidade autônoma, o Proprietário deverá obrigatoriamente transferir sua condição de 
Sócio participante da SCP, ficando o adquirente e/ou cessionái;io sub-rogado em todos os direitos e obrigações 
decorrentes deste instrumento, especialmente os relativos ao Contrato de Administração. Para formalizar a 
transferência, a Administradora deverá ser notificada por escrito, na qual deverá conter a qualificação do 
adquirente e/ ou cessionário e a assunção deste na posição contratual do alienante. 

IV.3 - É vedada a transferência da condição de Sócio Participante sem a alienação da respectiva unidade 
autônoma. 

V. CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DO PROPRIETÁRIO 

V.1. - Na Locação e na Sociedade: O Proprietário terá o direito de receber aluguéis em razão da locação de 
seu(s) Apartamento(s) à Sociedade, cujos termos, obrigações e disposições se encontram estabelecidos no 
Ane,'<o 1A do Anexo B do lnstrnmento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial, bem 
como aos dividendos decorrentes de sua participação na Sociedade, os quais poderão ser antecipados 
periodicamente, conforme disposições contidas neste instiumento .. 

V.2. - De Uso: 

a) O Proprietário terá direito, havendo disponibilidade, de ocupar um dos apartamentos do Apart
Hotel, obse1vadas as normas do programa da Administradora ªGo!d Card" ou outro programa que vier 
a substiuú-lo, e ainda, as seguintes condições: (i) o Proprietário pagará pelo período de ocupação o 
preço vigente praticado pela Sociedade na época em que se der a hospedagem, com desconto mín11no 
de SOo/o (cinquenta por cento) do valor das "diárias-balcão"; (ii) o Proprietário deverá solic1~t· ~· 
ocupação d1retamente à Administradora, na qualidade de Sócia Ostensiva ~ti~ m anteced ~ c1 ,. ~ 
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maXllna de 15 ( quinze) dias; (iii) na ocasião em que estiver ocupando apartamento do Pool, o 
Proprietário permanecerá com todos os seus direitos ao recebimento dos resultados das operações, na 
forma aqui prevista. 

a.1.) As prerrogativas das alíneas (i) e (ii), mencionadas neste item V.2., letra a), acima, somente poderão 
ser utilizadas pelo Proprietário, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, e pelo período máximo de 30 
(trinta) dias, de forma continuada ou não, ao longo de cada ano. Na hipótese do Proprietário ser pessoa 
jurídica, os benefícios mencionados nestas mesmas alíneas (i) e (ii), item V.3., letra a), no prazo retro 
indicado, poderão ser concedidos e usufruídos por até cinco pessoas previamente indicadas pelo 
representante legal do Proprietário. 

b) Fica vedada a compensação de despesas incorridas no Apart-Hotel, inclusive no período de estada 
do Proprietário, com aluguéis e dividendos futuros mesmo que eventualmente devidos ao Proprietário. 

VI. CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRADORA 

VI.1. - São obrigações e atribuições da Administradora: 

a) Promover, manter e administrar todos os serviços necessários às operações que constituem o objeto da 
Sociedade, de acordo com o padrão de qualidade por ela exigido e pela Rede à qual pertence a Marca; 

b) Realizar a seleção de todos os Empregados que exercerão atividades para a Sociedade, os quais, à exceção 
daqueles que eventuahnente se encai.."{arem nas condições mencionadas na letra (c), abai."{o, serão sempre 
empregados do Condomínio; 

e) Destacar os Empregados ou prestadores de serviços por ela contratados, para trabalhar, em caráter temporário 
ou permanente, de forma exclusiva ou não (ou seja, poderá ser contratado, exemplificativamente, um gerente 
regional de vendas, registrado na Administradora, para atender a vários empreendimentos situados na mesma 
área geográfica), para a Sociedade. Os valores dos salários, encargos e benefícios dos referidos Empregados 
serão considerados como despesas da Sociedade, e mensalmente reembolsados à Administradora, ou rateados 
com esta de forma proporcional, conforme o caso, incluindo-se, ainda, os tributos incidentes sobre tal 
reembolso; 

d) Definir a política de mar_keting e vendas da Sociedade, inclusive contratando terceiros que se façam 
necessários ao desenvolvimento dessa política; 

e) Definir também a política de concessões, locações, exploração e crédito das áreas comuns do Condomínio 
destinadas à alimentos e bebidas, lojas, agências e demais espaços comerciais localizados nas áreas comuns do 
Condomínio, cuja exploração esteja a cargo da Sociedade; 

t) Incluir a(s) unidades habitacional no sistema da central de reservas da Rede à qual pertence a Marca, em 
sistema informatizado que permita a realização de reservas das unidades autônomas do Pool diretamente do 
exterior ou não, através de terminais de companhias de aviação, agências de turismo e outras entidades ( Global 
Distríb11tion System - GDS). O custo deste serviço será debitado como despesa da Sociedade e corresponderá aos 
valores estipulados no Anexo 5 ao presente. Os referidos custos poderão variar em razão de aumento ou redução 
no custo do fornecimento desses serviços, visando a cobrança de valores equivalentes para todos os flats, apart
hotéis e hotéis da Rede à qual pertence a Marca, no Brasil e no exterior, mediante aviso prévio enviado pela 
Administradora, com no rrúnimo 30 (trinta) dias de antecedência, ao Conselho de Representantes do Pool. Será 
considerada como uma transação de reserva qualquer comunicação oral ou escrita feita por, ou e1n nome de, um 
indivíduo, ou grupo de indivíduos, confirmando a rese1va de qualquer apartamento integrante do Pool 
(independentemente do número de pernoites reservados); não será considerada uma transação de rese1va 
qualquer comunicação relativa a uma reserva já confirmada ou qualquer rese1va que seja posteriormente 
cancelada antes da data de chegada do hóspede ao Apart-Hotel; 

g) Ter celebrado, nos exatos termos da rrunuta contida no Anexo XI do Acordo Comercial este instrumentt 
condições estabelecidas no Item G da cláusula 4.2. do Acordo Comercial celebrado com a Incorporadora _ á\J 
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qualidade de sócia ostensiva da Sociedade e para a perfeita execução dos se1viços que prestará ao Apart-Hotel, 
e ainda, principalmente a fim de promover o perfeito gerenciamento do Pool e abertura dos canais de vendas do 
Apart-Hotel ao público em geral, contrato de prestação de serviços para a captação de receitas de hospedagens e 
eventos, com a empresa Hotel Direto Ltda.; 

h) Manter, na sua sede ou em outro local por ela designado, escrituração contábil e fiscal específica das 
operações da Sociedade, a ser realizada por terceiros, em livros adequados, conforme o Sistema Uniforme de 
Contabilidade Hoteleira ("Uniform System of Accounts for the Lodging Industry'', elaborado e atualizado pela 
"Internacional Association of Hospitality Accountants", com base nos princípios contábeis gerais aceitos, 
publicado e revisado periodicamente pelo "Financial Accounting Standards Board"), salvo quando a lei, as 
normas de escrituração comercial brasileira e/ ou o presente instrumento dispuserem de forma diversa, e elaborar 
a cada ano Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, que serão apresentados ao Proprietário no 
prazo de 90 (noventa) dias do final de cada exercício. O custo mensal dos serviços de supervisão dos relatórios e 
livros fiscais da Sociedade está incluído nos mesmos serviços prestados ao Condomínio; 

i) Mandar realizar, quando solicitado pelo Conselho de Representantes do Pool, às custas da Sociedade, 
auditoria externa e independente para verificar a escrituração de que trata a letra anterior; 

j) Elaborar e fornecer ao Proprietário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o demonstrativo financeiro da operação 
da Sociedade no mês anterior; 

k) Elaborar o Plano Operacional Anual para as atividades da Sociedade, nos termos da Cláusula XIII abaixo, 
apresentando-o ao Conselho de Representantes do Pool em até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a 
Assembléia Geral que irá aprová-lo; 

1) Conse1var, com recursos da Sociedade, a(s) unidade(s) habitacional(s), cuidando para que esta(s) e seus 
pertences sejam mantidos em bom estado de funcionamento, conse1vação e limpeza, responsabilizando-se pela 
sua devolução ao ténnino do presente instrumento nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvado o 
desgaste decorrente do uso normal; e, 

m) Promover e/ou participar, com recursos da Sociedade, nos termos de sua política de recursos humanos ou 
conforme dete1minado pela Administradora da Marca, de programas de treinamento para os Empregados que 
prestem serviços à Sociedade. 

VI.2. - Todas as obrigações assumidas perante terceiros, que forem necessárias para a consecução das operações 
objeto da Sociedade serão assumidas pela Administradora, que não terá poderes para constituir obrigações em 
nome do Proprietário, mantendo-se, porém, o Proprietário, na proporção de sua quota-parte, solidariamente 
responsável com a Administradora quanto aos débitos e responsabilidades decorrentes de quaisquer obrigações 
da Sociedade, sejam elas fiscais, trabalhistas ou de qualquer outra natureza, desde que não oriundas de atos 
ilegais da Administradora. Esta obrigação do Proprietário, relativamente ao período em que permaneceu como 
sócio, perdurará mesmo após o término ou eventual rescisão deste presente instrumento, desde que a 
responsabilidade em questão decorra da operação da Sociedade. 

VI.3. - A Administradora, ou qualquer sociedade a ela vinculada, jurídica ou economicamente, poderá prestar à 
Sociedade seiviços que, em princípio, seriam atribuídos a terceiros, tais como, elaboração de plantas e projetos 
arquitetônicos, reformas, se1viços técnicos de qualquer natureza, devendo os preços cobrados por tais serviços 
serem compatíveis com os praticados no mercado, por outras empresas que atuem nos respectivos setores, 
conforme concorrência a ser realizada, se possível, com 03 (três) destas empresas. 

VI.3.1. - Em adição ao disposto no item anterior, a Administradora, ou qualquer sociedade a ela 
vinculada jurídica ou economicamente, prestará serviços de tecnologia ao Apart~Hotel relacionados ao 
sistema de gestão apart-hoteleira, visando a centralização da base de dados deste e demais 
empreendimentos administrados pela Administradora, com uma única estrutura de equipamentos, 
serviços e sistemas, na busca de nururruzar custos que devem ser incort·dos pela Sociedade e maxllillzar 
as atividades e resultados operacionais, nos termos do Anexo 4 deste 1 s umento. 
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VII. CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DIREITOS DA ADMINISTRADORA 

VIl.1. - Dentre outros que estipulados neste instrumento, são também direitos da Administradora: 

a) receber pela administração da Sociedade, até o dia 10 (dez) de cada mês, os seguintes valores: (a.1) 3,0% (três 
por cento) da receita líquida das operações auferidas com a exploração do objeto da Sociedade, observada a 
fórmula de cálculo prevista neste instrumento, mais (a.2) 10% (dez por cento) do Lucro Operacional Bruto, 
levando-se em consideração o conceito previsto no Anexo A do Contrato de Administração Condominial; e, 

b) receber a participação nos lucros da Sociedade, referente à sua quota-parte, de acordo com o disposto na 
cláusula VIII. 

VII.2. - Todos os pagamentos previstos nas alíneas (a) e (b) do item anterior serão sacados pela 
Administradora contra a Sociedade por meio de notas fiscais e/ ou faturas de serviços, que serão 
contabilizados como despesas da Sociedade. 

Vll.3. - Qualquer diferença eventualmente apurada entre valores devidos e os efetivamente pagos será objeto de 
acerto no mês subseqüente ao da sua constatação. 

VIII. CLÁUSULA OITAVA - DOS LUCROS E RECEITAS LÍQUIDAS DAS OPERAÇÕES. E 
DEMAIS DISPOSIÇÕES SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA 
ADMINISTRADORA E DISTRIBUIÇÃO DE VALORES AO PROPRIETÁRIO 

VIII.1. - O lucro operacional líquido das operações da Sociedade será apurado anualmente e será definido 
como a diferença entre a receita líquida das operações, e as despesas relativas a todos os Flat{s) integrantes do 
Pool e as demais operações realizadas pela Sociedade, incluindo, ainda, suas despesas gerais, tudo confonne 
nesta Cláusula definido. 

VIII.2. - A receita líquida das operações da Sociedade compreenderá todas as importâncias recebidas pela 
Sociedade pela sublocação da(s) unidade(s) habitacional(s) integrante(s) do Pool, inclusive indenizações por 
danos a ele(s) causados, pela exploração da(s) vaga(s) de garagem, pelos serviços condominiais ("Facilidades e/ ou 
Serviços de Terceiros", conforme disposto na Cláusula Segunda, Item 2.2., letra C do Contrato de Administração 
Condominial celebrado com o Condomínio) quando prestados pela Sociedade aos hóspedes, moradores, e 
clientes do Apart-Hotel, os resultados das aplicações financeiras de todos os saldos existentes e depositados em 
conta da Sociedade e demais atividades correlatas, após deduzidos os tributos, contribuições ou taxas de 
qualquer natureza incidentes sobre as operações da Sociedade. 

VIIl.3. - As despesas pagas ou incorridas pela Sociedade, relativas às operações que constituem objeto do 
presente instrumento compreendem, dentre outras necessárias para sua implantação e funcionamento, as 
seguintes: (a) aluguéis pagos ao Proprietário e demais sócios; (b) os gastos com publicidade, promoção, 
reservas e programas de marketing corporativos promovidos pela Sociedade e/ou pela Administradora; (e) 
despesas condominiais ordinárias, repasses com custo de pessoal, avisos de lançamento de recuperação e 
repasses de custos operacionais, despesas com Empregados e pessoal contratado, inclusive contribuições 
previdenciárias, impostos e taxas inerentes à atividade conforme legislação em vigor, despesas operacionais, 
custos administrativos e contábeis, serviços de terceiros, inclusive de lavanderia, legais, comissões e agentes de 
viagem, comissões de locação e tarifas de cartões de crédito; (d) materiais, estoques e serviços de qualquer 
natureza, inclusive honorários, eventual repasse de parte dos custos relativos aos seguros contratados pelo 
Condomínio, fornecimento de luz, gás e telefone; (e) valores destinados à constituição e manutenção dos 
fundos desta Sociedade, para reposição de equipamentos e manutenção, conservação e reparos da(s) unidade(s) 
habitacional(s) e dos pertences que a integram, nos termos deste instrumento; (f) as taxas de serviços públicos 
relativas às unidades habitacionais integrantes do Pool; (g) as remunerações (gerenciamento e franquia) devidas à 
Administradora; (h) toda e qualquer despesa direta ou indiretamente relacionada ao uso da Marca, e à 
respectiva franquia, inclwndo as contribuições para o fundo de marketing insti~nal da Rede à qual pertence a 
Marca (1,0% (hum por cento) da Receita Líquida das Operações), desde qu ão tenham sido 1r1cluídas nas 
despesas condorruniais. ~ 
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VIII.4. - Para fins de cálculo da remuneração devida à Administradora pela taxa de incentivo da Sociedade, 
fica desde já estabelecido que o Lucro Operacional B1uto da Sociedade será obtido por meio da dedução da 
receita liquida das despesas referidas nas alineas (b), (c), (d), (f) e (h) do item precedente, também conceituado no 
Anexo A do Contrato de Administração Condominial. As despesas decorrentes de quaisquer 
inadimplementos, por parte do Proprietário ou outros sócios, de suas obrigações perante a Sociedade, não 
serão deduzidas da receita líquida para fins de apuração do lucro operacional btuto. 

VIII.5. - Na hipótese de o restaurante e/ ou outras áreas, equipamentos e serviços comuns virem a ser 
explorados pela Sociedade, toda contabilidade relativa à essa exploração será feita separadamente pela 
Administradora, às expensas da Sociedade, integrando o respectivo resultado o lucro líquido das operações da 
Sociedade para fins de distribuição de resultados aos sócios. 

IX. CLÁUSULA NONA- DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS 

IX.1. - Os lucros líquidos anualmente apurados terão a aplicação que lhes for determinada pela Administradora 
em conjunto com Conselho de Representantes do Pool, abai..xo mencionado, respeitadas as condições previstas 
na Cláusula Oitava acima, garantida a todos os Proprietários a sua participação proporcional. 

IX.2. - .A participação de cada Proprietário será definitivamente apurada e paga anualmente, podendo, no 
entanto, ser objeto de adiantamentos mensais, sempre que, por recomendação da Administradora baseada em 
sua experiência profissional, a situação econômica e de caixa da Sociedade assim o permitir, e mediante 
deliberação escrita favorável do Conselho de Representantes do Pool abaixo referido. 

X. CLÁUSULA DÉCIMA- DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA 

X.1. - Nos termos do Código Civil em vigor e de acordo com o disposto no item VI.2. acima, a Sociedade será 
sempre representada pela Administradora, de forma que todas as obrigações contraídas pela Sociedade perante 
terceiros o serão feitas exclusivamente pela Administradora na forma como melhor lhe convier, respeitados: (a) 
os princípios da boa-fé e transparência; (b) a busca pela maximização dos lucros da Sociedade; (c) o 
cumprimento do Plano Operacional Anual; e (d) as orientações e deliberações da Assembleia Geral de sócios e 
do Conselho de Representantes da SCP. 

X.1.1. - Nos termos do quanto acima expresso, e sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos 
negócios sociais, nem tampouco o Proprietário nem tampouco o Conselho de Representantes do Pool 
poderão tomar parte nas relações da Administradora com terceiros, sob pena de responderem 
solidariamente com esta pelas obrigações em que inte1vier. 

X.1.2. - Sem prejuízo das condições retro previstas, o(s) Proprietário(s) responderá(ão), de acordo com 
sua quota-parte na Sociedade, perante a Administradora, nos exatos termos do quanto definido e 
disposto neste presente instrumento. 

XI. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

XI.1. - Os Proprietários terão um órgão de representação junto à Administradora, formado por 03 (três) deles, 
e deverão nomear entre eles 01 (um) Proprietário para que exerça o cargo de Presidente de referido conselho. 
Estes 03 (três) Proprietários formarão o denominado "Conselho de Representantes do Pool", conforme já 
definido no Anexo A do Contrato de Administração Condominial, e cujas atribuições, além de outras 
estipuladas neste instrumento, são as abaixo elencadas: 

a) Examinar a escrituração da Sociedade, emitindo parecer; 

b) Discutir com a Administradora qualquer assunto referente à Sociedade e que lhes seja submetido, inclusive 
as contas e demais demonstrações financeiras da Sociedade apresentadas pela Administradora, e em especial o 
Plano Operacional Anual elaborado pela Administradora, incumbindo-lhe quando solicitado, dar sua 
aprovação ou consentimento a atos a serem praticados pela Administrado , devendo eventual recusa ser 
fundamentada e feita por escrito; 

27 

85



e) Negociar com a Administradora o valor do aluguel devido pela Sociedade aos Proprietários, em razão do 
comportamento da conjunrora econômica, do mercado de locação de imóveis com serviços, da performance do~ 
negócios sociais e das conveniências de gerenciamento fiscal e financeiro da Sociedade; e, 

d) Agir como procurador dos Proprietários para vistot"iar e receber as unidades autônomas de todos os 
Proprietários que não o façam pessoahnente, no caso de extinção da Sociedade que ora se forma; 

e) Deliberar a respeito do deferimento do ingresso de novos Proprietários, bem como sua exclusão, mas não 
sem antes ser ouvida a Administradora; 

XI.2. - Os Proprietários que comporão o Conselho de Representantes do Pool serão eleitos nas Assembleias 
Gerais da Sociedade e não responderão em nenhum caso, individual ou coletivamente, pelas obrigações dos 
seus representados. 

XI.3. - A Administradora reunir-se-á com o Conselho de Representantes do Pool ao menos uma vez a cada 3 
(três) meses, mediante convocação enviada por carta. Sem prejuízo das reuniões com o Conselho de 
Representantes do Pool, a Administradora convocará por escrito e anuahnente as Assembleias Gerais da 
Sociedade, especiahnente para os fins estipulados no item XIl.12. 

XI.3.1. - Das reuniões do Conselho de Representantes do Pool lavrar-se-á ata a fim de que dela conste, 
de forma sumária, as deliberações havidas e aprovadas por maioria de votos, e para serem 
posteriormente submetidas às Assembleias Gerais da Sociedade. Dessas reuniões a Administradora 
sempre participará, devendo haver justificativa para sua não convocação ou comparecimento. 

XI.4. - Aplicam-se ao Conselho de Representantes do Pool, no que couber, as regras estipuladas na Convenção 
Condominial ao Co1po Diretivo do Condomínio, bem como às suas reuniões, as regras abaixo estipuladas para 
as Assembleias Gerais da Sociedade. 

XII. CIÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

XII.1. - Serão sempre realizadas, por ano, duas Assembleias Gerais Ordinárias, para assim atender o quanto 
estabelecido no item X.II.13. abai..xo e, sempre que necessário e os interesses da Sociedade assim o exigirem, 
Assembleias Gerais Extraordinárias, que poderão ser realizadas a qualquer momento, desde que observadas as 
formalidades dispostas nos subitens abah::o. 

XII.2. - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Administradora ou pelo Presidente do Conselho de 
Representantes do Pool, ou em casos excepcionais pelos Proprietários- diretamente, desde que tal convocação 
seja feita pelo núnimo de 1/5 (um quinto) do total de Proprietários. 

XIl.3. - As Assembleias Gerais da Sociedade serão realizadas no Apart-Hotel ou, excepcionahnente, em outro 
local indicado pela Administradora, com a respectiva justificativa. 

XIl.4. - As convocações das Assembleias Gerais da Sociedade indicarão o resumo da Ordem do Dia, a data, o 
horário da primeira e segunda convocação e o local da Assembléia, e serão assinadas por aqueles que as 
estiverem convocando. As convocações para as Assembleias Gerais Ordinárias serão acompanhadas de cópia do 
Plano Operacional Anual ou das demonstrações financeiras da Sociedade, conforme a respectiva ordem do dia, 
e outros documentos que a Administradora deseja ver aprovados. 

XII.4.1. - Entre a data da convocação e a data da realização Assembléia deverá haver um prazo de 8 
(oito) dias corridos, no mínimo. 

XII.4.1.1. - As Assembleias Gerais Extraordmárias, em havendo~essidade e urgência de sua 
realização, poderão ser convocadas com prazos de 05 (cinco) ia corridos, quando houver 
comprovada urgência. 
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XIl.4.2. - É lícito, no mesmo aviso, fornr o momento em que se realizará a Assembléia em primeira e 
segunda convocação, com um intervalo entre ambas de 30 (trinta) minutos, no mínimo. 

XII.5. - As Assembleias Gerais serão presididas por um Proprietário especiahnente aclamado entre os 
presentes, e secretariada por qualquer pessoa que devidamente indicada pela Administradora. O presidente da 
Assembléia deverá se manifestar sempre que for instado ou tiver relevante opinião a externar, ou ainda para 
organizar o andamento dos trabalhos. 

XIl.6. - É defeso aos membros do Conselho de Representantes do Pool presidir ou secretariar os trabalhos da 
Assembléia, salvo se os Proprietários presentes deliberarem em sentido contrário. 

XII. 7. - Os votos de cada sócio, apurados em Assembléia, corresponderão à quantidade de quotas com que estes 
participaram nesta Sociedade. 

XIl.8. - Não poderão votar nas Assembleias Gerais os Proprietários que estiverem inadimplentes junto à 
Sociedade, salvo quando se tratar de Assembléia em que a matéria em exame ou discussão tenha que ser 
apreciada e aprovada pelo quorum mínimo igual ou superior a 2/3 (dois terços) das quotas-partes da Sociedade. 

XIl.9. - É lícito ao Proprietário se fazer representar nas Assembleias Gerais, por procurador com poderes 
especiais. Poderá um único procurador ser portador de vários instrumentos de procuração e, pois, desta forma, 
representar vários Proprietários. 

XII.10. - O instrumento de procuração, seja ele público ou particular, deverá ser apresentado ao presidente da 
Assembléia e deverá ser exibido devidamente datado e assinado pelo outorgante, com firma reconhecida em 
cartório, e ainda constar a qualificação completa do procurador nomeado. 

XII.11. - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizar-se-ão, em primeira convocação, com a 
presença dos Proprietários que representem 2/3 (dois terços) do total de sócios da Sociedade e, em segunda, 
com qualquer número, respeitando-se, em qualquer hipótese, para validade das decisões tomadas, o quorum 
mínimo estipulado por lei e por este instrumento. 

XII.12. - Compete à Assembléia Geral da Sociedade: 

a) Eleger ou destituir os membros do Conselho de Representantes do Pool; 
b) Deliberar sobre as contas e demais demonstrações financeiras apresentadas pela Administradora; 
e) Deliberar a respeito do Plano Operacional Anual; e, 
d) Deliberar sobre quaisquer outras questões de interesse dos Proprietários. 

XII.13. - A Assembléia Geral Ordinária será realizada em duas etapas: (a) uma em até 30 (trinta) dias anteriores 
ao término de cada Ano Fiscal, para fins exclusivos de aprovação do Plano Operacional Anual referente ao ano 
seguinte; e outra, (b) até o final do mês de março de cada ano subseqüente, para fins de aprovação das contas da 
Sociedade, eleição do Conselho de Representantes do Pool, quando for o caso, e deliberação dos demais 
assuntos à ela submetidos. 

XII.14. - As decisões das Assembleias, ressalvados quo1uns específicos previstos neste instrumento, serão 
sempre tomadas por maioria de votos válidos a ela presentes, obrigando o cumprimento das deliberações à 
totalidade dos Proprietários, inclusive os que a ela não comparecerem. 

XII.15. - Será considerada nula toda e qualquer decisão que afete as condições negociais e operac10nais 
relacionadas à Administradora e à Marca, constantes deste instrumento, especiahnente aquelas referentes às 
suas taxas e ao prazo de vigência desta Sociedade. 

XIII. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO PLANO OPERACIONAL ANUAL 

XIII.1. - A Administradora deverá apresentar ao Conselho de Representant,ed Pool, até 90 (noventa) dias 
anteriores ao término de cada Ano Fiscal, o Plano Operacional Anual da Soei a e :eferente ao ano seguinte, 
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do qual constarão, para conhecimento destes, as principais metas previstas para o ano, o orçamento anual, e as 
linhas gerais das políticas comerciais a serem desenvolvidas. Adicionalmente, o Plano Operacional Anual deverá 
ser apresentado pela Administradora em Assembléia Geral Ordinária da Sociedade, a ser realizada, nos te1mos 
do Item XII.13. acima, em até 30 (trinta) dias antes do ténnino de cada Ano Fiscal. 

XIIl.1.1. - A Administradora apresentará ao Conselho de Representantes do Pool, em reunião 
devidamente convocada e formalizada nos termos dos Itens XI.2. e XI.2.1. acima, ou diretamente aos 
Proprietários, em Assembléia Geral, desde que observadas todas as regras e procedimentos descritos na 
Cláusula Décima Segunda acima e caso ainda não tenha sido instituído o Conselho de Representantes do 
Pool, o Plano Operacional Anual para o primeiro ano de operação da Sociedade (período 
compreendido entre a Data de Abertura do Apart-Hotel e 31 de dezembro do mesmo Ano Fiscal). 

XIIl.2. - O Plano Operacional Anual conterá as seguintes previsões: taxa de ocupação, diária média, receita 
b1uta, lucros departamentais, deduções, despesas operacionais, lucro operacional bruto, Receita Líquida, Fundo 
de Reserva Financeira e de Reposição de Ativos da Sociedade, reformas e melhorias estrnturais, seguros 
cujo pagamento do prêmio incumba à Sociedade, e volume de capital de giro necessário para a operação, que de 
acordo com a experiência da Administradora não deverá ser inferior a R$ 1.500,00 Qmm mil e quinhentos reais) 
por unidade habitacional corrigidos de acordo com a variação do IGP-M/FGV, nos termos do item XXII.1. 
abaixo. 

XIIl.3. - Enquanto houver dúvida das partes a respeito de qualquer ponto relevante do Plano Operacional Anual 
apresentado, a Administradora, com relação aos pontos em discussão, continuará administrando a Sociedade 
de acordo com o Plano Operacional Anual referente ao Ano Fiscal anterior, atualizado monetariamente com 
base no índice de correção estipulado neste instrumento e acrescido das modificações que julgar necessárias, de 
acordo com sua experiência profissional e as necessidades do mercado. 

XIII.4. - As disposições constantes do Plano Operacional Anual servirão como diretrizes para orientar as 
decisões a respeito da administração da Sociedade, não obrigando a Administradora, a alcançar as previsões, 
metas e políticas ali constantes. 

XIV. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

XIV.1. - Nos termos do Item XII.13., letra (b), acima, até final do mês de março de cada ano, a Administradora 
submeterá aos Proprietários, para aprovação em Assembléia Geral Ordinária, o encerramento da contabilidade 
referente ao exercício financeiro do Ano Fiscal passado, sem embargo de poder proceder a encerramentos 
parciais a cada período de 6 (seis) meses. 

XIV.1.1. - Nos termos dos Itens XI.1., letra (b), acima, os relatórios contábeis, sejam anuais ou 
semestrais, deverão ser apresentados aos membros do Conselho de Representantes do Pool com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data que se pretende encaminhá-los aos Proprietários para 
aprovação em Assembléia. 

XIV.1.2. - Uma vez aprovado pelos condôminos o relatório contábil contendo o encerramento da 
contabilidade referente ao exercício financeiro do Ano Fiscal passado, ainda que parcial, referido 
documento não poderá ser alvo de questionamentos futuros, quanto às informações e lançamentos ali 
apontados. Assim, o relatório ou demonstrativo operacional anual, ou semestral, será então atestado 
como verdadeiro, correto e completo pela Administradora e identificará quaisquer discrepâncias entre 
tal relatório e os demonstrativos mensais. 

XV. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS FUNDOS 

XV.1. - A Sociedade terá dois Fundos, a saber: 

a) Um de Reserva Financeira, cujos recursos serão mantidos e usados na operação das atividades da 
Sociedade, sempre que houver casos de insuficiência de caixa para manter a Soci:~ade em operação e pleno 
vigor, ficando a Administradora autorizada a efetuar os saques necessános par, sse fim. Referido Fundo 
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deverá estar formado dentro do prazo maximo de 12 (doze) meses a contar do míoo das atividades da 
Sociedade, e assim será mantido durante todo o prazo de vigência da Sociedade, em montante equivalente a, 
no mínimo, um mês de custo operacional da Sociedade, valor este que será sempre calculado com base no 
Plano Operacional Anual apresentado anuahnente pela Administradora, sem embargo de a Administradora 
manter mensahnente na conta corrente da Sociedade disponibilidade financeira suficiente para suportar 15 
(quinze) dias de operação; 

b) Um de Reposição de Ativos, cuja arrecadação mensal e manutenção são obrigatórias, e serão recolhidos e 
pagos pela Sociedade de acordo com os percentuais abaixo, sendo seus recursos utilizados de acordo com as 
insuuções da Administradora e destinados principalmente a assegurar que a Sociedade sempre possa contar 
com recursos para serem utilizados na conservação, manutenção e reposição, esta última quando necessária, de 
móveis, utensílios, aparelhos, equipamentos e instalações da(s) unidade(s) habitacional(s), de fo1ma a manter tais 
itens dentro dos padrões internacionais da Rede à qual pertence a Marca e das exigências legais de segurança, 
higiene e conservação. Além disso, o Fundo de Reposição de Ativos servirá também para eventuais reposições 
do Fundo de Reserva Financeira, acima mencionado. Da Receita Líquida da Sociedade serão então abatidos 
mensalmente os percentuais abai.."'<:o para formação e manutenção deste Fundo: 

r ANO FISCAL o/o da Receita Líquida 
1º 3% 
2º 4% 

' 
\-

3º 5% 
4º e seguintes 6°/o 

:XV.1.1. - Fica desde já estabelecido que sempre que a Sociedade necessitar e os valores mantidos nos 
Fundos acima mencionados não forem suficientes para atingir os objetivos a que se destinam, quais 
sejam: (i) o de Reserva Financeira, não detiver saldo suficiente de cai..-xa para manter a Sociedade em 
operação e pleno vigor, em montante equivalente a, no mínimo, um mês de custo operacional da 
Sociedade; ou (ii) o de Reposição de Ativos não for suficiente para assegurar à Sociedade recursos 
para serem utilizados na conservação, manutenção e reposição, quando necessária, de móveis, utensílios, 
aparelhos, equipamentos e instalações do(s) Flat(s), ou ainda, no caso de este último não detiver 
recursos para suportar eventuais reposições necessárias no fundo de Reserva Financeira; os 
Proprietários se comprometem a aportar, sempre que assim solicitado pela Administradora e, que de 
acordo com sua experiência profissional assim julgar necessário, todos e quaisquer recursos adicionais 
para atender às necessidades da Sociedade. 

XV.2. - As previsões de retiradas do Fundo de Reposição de Ativos, em cada Ano Fiscal da Sociedade, 
deverão estar incluídas no respectivo Plano Operacional Anual, facultando-se porém, à Administradora efetuar 
saques ou realocar recursos não previstos no Plano Operacional Anual, em casos imprevistos e emergenciais, 
desde que tais acréscimos ou realocações não superem os saldos de referido Fundo, salvo se expressamente 
aprovados pelo Conselho de Representantes do Pool. 

XV.3. - O eventual saldo positivo dos fundos acima, ao final de cada Ano Fiscal será automaticamente tomado 
como saldo inicial para o Ano Fiscal subseqüente, não podendo os Proprietários efetuarem saques nos referidos 
Fundos. 
XV.4. - Os recursos dos referidos Fundos deverão ser aplicados preferencialmente em contas correntes 
bancárias separadas e, sempre que houver disponibilidade, em bancos de primeira linha, ficando tais aplicações, 
bem como toda e qualquer movimentação dessas contas, sob responsabilidade da Administradora. 

XV.5. - Fica ajustado que, para fins de cálculo do lucro operacional b1uto, mencionado no item VIII.4., acima, 
bem cÜmo no Anexo A ao Contrato de Administração Condominial, os Fundos de que trata esta cláusula, 
bem como o de Reserva Condomirual não serão considerados como despesas dedutíveis. Ademais, os aportes 
nos fundos mdicados nas letras (a) e (b) do item XV.1 acima são tidos comci;rori:ários em face de qualquer 
outro pagamento devido ao Proprietário. ~ 
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XV.6. - Pertencerão exclusivamente aos Proprietários todas as benfeitorias e eventuais acessões decorrentes dos 
reparos, reposições, renovações ou alterações efetuadas, pela Sociedade, no Apart-Hotel e seus respectivos 
Flats. 

XVI. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· DA VIGÊNCIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM 
CASOS DE EXTINÇÃO DA SOCIEDADE 

XVI.1. - O presente instrumento fica com sua eficácia subordinada às condições suspensivas de que, até 1 (um) 
mês antes da data prevista para a Abertura do Apart-Hotel ao público, (i) tenham aderido à esta Sociedade 
100% (cem por cento) das unidades habitacionais; (ii) tenham a(s) unidade(s) habitacional(s) sido entregues à 
Sociedade, devidamente mobiliados, equipados e em condições de serem operados para consecução do seu 
objeto social, (iii) tenha sido a Administradora formahnente contratada para administração do Condomínio; 
(iv) estejam as áreas comuns do Condomínio completamente montadas, equipadas e decoradas; (v) tenham 
sido pagas todas as Verbas Pré-Operacionais Condorniniais e do Pool, incluindo-se o valor do capital de giro 
inicial; e, (vi) tenham sido obtidas todas as licenças relativas ao Condomínio. 

XVI.1.1. - Implementadas todas estas condições, a Administradora comunicará ao Proprietário o 
início das atividades da Sociedade, assmnindo os Proprietários as obrigações e direitos previstos neste 
contrato. 

XVI.1.2. - A partir da implementação de todas as condições acima referidas, o presente instrumento 
passa a ter integral vigência e eficácia, e a Sociedade tornar-se-á então plenamente ativa e instituída, 
independentemente de qualquer nova formalidade, iniciando-se o período operacional da Sociedade, 
que permanecerá' em vigor por 08 (oito) anos contados da data de emissão da primeira nota fiscal de 
prestação de serviços emitida pela Sociedade, prorrogando-se automática e sucessivamente por 
períodos de 04 (quatro) anos cada, salvo se qualquer das partes enviar notificação à outra parte 
comunicando seu desejo de não prorrogá-lo, com antecedência mínima de 6 (seis) meses em relação ao 
término de cada período. As partes desde já concordam que a primeira prorrogação do prazo de vigência 
do presente Contrato será automática e obrigatória para as partes caso a Administradora, durante o 
período compreendido entre o 5º (quinto) ano até o 8º (oitavo) ano de vigência, atinja, no mínimo, 95°/o 
(noventa e cinco por cento) das projeções constantes do Plano Operacional Anual aprovado da 
Sociedade, durante o período compreendido entre o 5º (quinto) e o 8º (oitavo) ano de administração. 
Caso a Administradora não atinja a meta retro estabelecida durante o período retro mencionado os 
Proprietários terão a faculdade de optar pela rescisão contratual, devendo para tanto comunicar por 
escrito a Administradora de sua intenção, com antecedência mínima de 6 (seis) meses em relação ao 
término do período. 

XVl.1.3. - Os Proprietários e a Administradora reconhecem que constitui requisito básico e 
indispensável à operação do Apart-Hotel a congregação da totalidade da(s) unidade(s) habitacional(s), 
por intermédio da formação do Sistema Associativo de Locações, e, em consequência, renunciam 
expressamente a qualquer direito de retirar-se da Sociedade, respeitado o disposto no item IV.2, da 
cláusula quarta. 

XVIl.2. - As Partes, sem qualquer ônus ou penalidade ou pagamento de danos e prejuízo, poderão considerar 
extinta a Sociedade, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, se: 

a) O Apart-Hotel, por qualquer razão, for parcial ou totahnente destruído, impedindo a sua normal operação, e 
não for possível repará-lo ou reconstruí-lo em sua forma original em menos de 12 (doze) meses, permanecendo a 
Administradora com o direito de receber as cabíveis indenizações de seguro de lucros cessantes a que fizer jus; 

b) O Apart-Hotel for parcial ou totalmente declarado de interesse ou utilidade pública, ou estar sob a iminência 
de ser total ou parciahnente desapropriado, tornando inviável a sua operação dentro dos padrões da Marca, 
podendo as partes pleitearem junto aos órgãos públicos envolvidos as indeniza~-s que julgarem devidas; 

c) Caso as partes não tenham interesse em renovar o prazo de vigência da soei d ; 
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d) Caso as partes descumpram quaisquer de suas obrigações por 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da 
notificação, sem o prejuízo de a parte faltosa responder pelas perdas e danos. Na hipótese de a parte faltosa sanar 
o inadimplemento, cessarão então os efeitos da notificação, permanecendo assiin a Sociedade e o presente 
instrumento em pleno vigor. 

XVII.3. - A Administradora poderá requerer a extinção da Sociedade, mediante notificação prévia de 30 (trinta) 
dias, e sem que esta incorra em qualquer ônus, penalidade ou pagamento de dano e prejuízo aos Proprietários, 
podendo, entretanto, receber eventuais valores indenizatórios a que fizer jus, se: 

a) 20º/o (vinte por cento) dos Proprietários se tornarem inadimplentes com relação às obrigações assumidas nos 
termos deste instrumento, quando qualquer prejuízo da Sociedade não for integrahnente coberto e/ ou a 
Sociedade não tiver capital de giro suficiente para arcar com seus compromissos; 

b) Durante 24 (vinte e quatro) meses consecutivos ou 36 (trinta e seis) meses alternados, o resultado das 
operações da Sociedade demonstrar prejllizo, e desde que não haja mais recursos no Fundo de Reserva 
Financeira; 

e) Após 15 (quinze) dias corridos da data do envio de notificação pela Administradora, manifestando 
discordância com alguma alteração na Convenção de Condomínio, no Plano Operacional Anual aprovado ou 
com a tomada de alguma deliberação pela Assembléia Geral da Sociedade ou pelo Conselho de Representantes 
da SCP, que dificulte ou impossibilite a adequada e.xploração apart-hoteleira do empreendimento, sem reforma 
do ato praticado; 

d) A Administradora vier a ser destituída das funções de administradora do Condomínio; 

e) Ocorrerem quaisquer eventos extraordinários cuja causa não possa ser controlada ou evitada pela 
Administradora (inclusive alterações legais, regulamentares ou outras ações que gerem incremento substancial 
dos custos), e que impeçam a normal operação do Apart-Hotel por um período superior a 6 (seis) meses 
contados da ocorrência ou do término do evento, confo1me o caso. 

XVI.3.1. - Ocorrida a hipótese mencionada na letra (a) acima, a Administradora notificará os 
Proprietários para efetuarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os pagamentos devidos e solicitados, sob 
pena de, imediatamente, a Administradora, sem ônus para si, considerar rescindido este instrumento e 
consequentemente extinta a Sociedade. 

XVI.4. - Os Proprietários poderão requerer a extinção da Sociedade, e sem que esta incorra em quaisquer ônus, 
penalidades, ou pagamento de dano e prejuízo aos Proprietários, podendo, entretanto, receber eventuais valores 
indenizatórios a que fizer jus, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias contados da realização da 
Assembleia Geral que deliberar nos casos de: 

a) A Administradora se mantiver inadimplente de suas obrigações por período superior a 90 (noventa) dias 
consecutivos; 

b) A Administradora não alcançar, a partir do 3° (terceiro) ano de funcionamento da Sociedade, 75% (setenta e 
cinco por cento) das metas previstas no Plano Operacional Anual, por (i) 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, 
ou (ii) trinta e seis) meses alternados. 

XVI.4.1. - Os quo1uns exigidos para as deliberações da Assembleia Geral da Sociedade para os casos 
previstos nas alíneas "a" e "b" acima será de 75% (setenta e cinco por cento) do fundo de participação. 

XVI.5. - Uma vez extinta a Sociedade, por qualquer razão, a Sociedade devolverá a(s) unidade(s) 
habitacional(s) ao Proprietário em até, no máximo, 60 (sessenta) dias a contar da data efetiva de sua extinção. Se 
a Sociedade não puder devolver o Flat ao Proprietário no prazo retro previsto, em virtude de atos de terceiros, 
o prazo de vigência da Sociedade se estenderá por mais tantos meses quanto a Administradora e o Conselho 
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poderá ultrapassar 3 (três) meses da data efetiva da extinção da Sociedade, o Proprietário, a Sociedade e a 
Administradora, no gozo de todos os direitos e obrigações aqui previstos. 

XVI.6. - O Proprietário, findo o presente instrumento, ou em casos extinção da Sociedade por completo, fará 
jus à sua Quota-Parte do Lucro Líquido do ano,pro-rata temporis de sua permanência. 

XVI.7. - Uma vez extinta a Sociedade, observadas as normas estipuladas na Cláusula Décima Terceira do 
Contrato de Administração Condominial, o acerto de contas finais deverá se basear nos lançamentos contábeis 
por regime de competência, sujeitando-se referido titular do Flat a receber eventual rendimento pendente e 
apurado dessa forma, na data em que houver, para tanto, disponibilidade de cabrn. 

XVI.8. - Extinta a Sociedade, por qualquer motivo, as seguintes providências serão adotadas: 

a) A Administradora, dentro de 60 (sessenta) dias após o término deste Contrato, preparará e entregará, por 
conta do Condomínio, um demonstrativo contábil, incluindo quaisquer somas eventualmente devidas entre as 
partes, nos termos deste Contrato; · 

b) A Administradora disponibilizará e entregará aos Proprietários os livros, documentos e registros 
pertencentes à Sociedade; 

e) A Administradora desconectará o banco de dados do software de gestão apart-hoteleira por ela utilizado, 
entregando à SCP e/ou ao Condomínio todas as informações contábeis, fiscais e financeiras do Apart-Hotel 
referentes ao período em que administrou o empreendimento, e; 

d) As partes declaram que cooperarão mutuamente e de boa-fé para completarem a transação pacífica e 
ordenada para a futura administradora e sócia da nova SCP que se formará, declarando os Proprietários que 
toda e qualquer propriedade intelectual da Administradora, da(s) Afiliada(s), controladora(s) ou controlada(s) de 
ambas que, eventualmente, permanecer em seu poder será devolvida à Administradora, independentemente de 
interpelação ou notificação, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do término deste Contrato, 
sob pena de arcar com o pagamento de indenização por retenção e uso indevido e não autorizado. 

XVI.8.1. - Fica ajustado que se ocorrer a extinção desta Sociedade, independente do motivo que o 
originou, a Administradora poderá resolver, sem qualquer ônus ou penalidade a ela imposta, o 
Contrato de Administração Condominial que firmou com o Condomínio. Ocorrida a hipótese de 
que trata este item, os Proprietários, pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da efetiva extinção, 
deverão respeitar os compromissos eventualmente assumidos pela Administradora em nome da 
Sociedade. 

XVI.8.2. - Uma vez extinta a Sociedade, por que motivo for, a Administradora, de imediato, 
descontinuará totalmente o uso da Marca no Apart-Hotel, em suas formas nominativas, figurativas e 
derivadas, assim como os sistemas operacionais próprios, ou que ela tenha licenciado ao Apart-Hotel, 
bem como dos elementos distintivos, padrões e procedimentos de qualidade, especificações, normas e 
procedimentos de sua propriedade, devendo as despesas com a retirada serem totahnente custeadas pela 
Sociedade. 

XVI.8.3. - Se o Proprietário, o ApartwHotel ou o Condomínio, continuarem o uso da Marca após 
extinta a Sociedade, em qualquer de suas formas nominativas, figurativas e/ ou derivadas deverá pagar à 
Administradora, a título de uso não autorizado da aludida Marca, mensalmente e por todo o tempo em 
que perdurar o uso indevido da Marca, a multa não compensatória estipulada em 5°/o ( cinco por cento) 
da média do valor corrigido das despesas operacionais da Sociedade, tomando-se em conta os seus 6 
(seis) últimos meses de operação, sem embargo das medidas judiciais competentes que a 
Administradora poderá adotar para a cessação imediata do uso da Marca, incluindo-se o pleito de 
indenização por danos morais. 

XVI.8.4. - Terminado este 111strumento e uma vez plenamente extinta as~· dade, por que motivo for, todas as 
111formações, manuais, sistemas e softwares identificados como de pr pr dade e/ ou de uso exclusivo da 
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Administradora destinados ao funcionamento da Sociedade e que eventualmente tenham sido por esta 
disponibilizados deverão ser devolvidos imediatamente à Administradora, tal como foram recebidos, ficando 
vedada qualquer utilização posterior, sob pena de configuração de crime de apropriação indébita. A 
inobse1vância do disposto neste item autorizará a Administradora a tomar as medidas judiciais pertinentes. 

XVII. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA CESSÃO 

XVIl.1. - A Administradora poderá ceder os direitos e obrigações previstos no presente instrumento, para 
empresas do mesmo gi.upo econômico, independentemente de anuência dos Proprietários ou Conselho de 
Representantes do Pool, devendo, entretanto, comunicar o Conselho de Representantes do Pool deste fato, por 
escrito, em até 30 (trinta) dias após a ocorrência da cessão. 

XVIl.2. - Na hipótese de cessão a terceiros, estranhos ao grupo econômico da Administradora, esta se obriga a 
requerer, por escrito, ao Conselho de Representantes do Pool, autorização para tal ocorrência, fato em que, uma 
vez aprovada pelo referido conselho, a Administradora estará então exonerada de qualquer responsabilidade 
pelos atos praticados pela cessionária. A falta de manifestação escrita do Conselho de Representantes do Pool, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, será configurada como aceitação 
integral à solicitação formulada pela Administradora e, de igual forma, lhe dará total exoneração de 
responsabilidades advindas de atos praticados pela cessionária. 

XVIl.3. - A cessão deste instrumento a terceiros, pela Administradora, poderá implicar na cessação imediata do 
direito de uso da Marca pela Sociedade, o Condomínio e os Proprietários. 

XVII.4. - Caso a(s) unidade(s) habitacional(s), durante o prazo de vigência deste instrumento, venha(m) a ser 
alienado(s) pelo Proprietário, deverá ser a Administradora comunicada por escrito, devendo os direitos e 
obrigações decorrentes deste instrumento serem cedidos ao adquirente. 

XVIII. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

XVIII.1. - Na hipótese de, a qualquer tempo, inclusive depois do término e extinção da Sociedade, seja por que 
motivo for, serem promovidas ações judiciais contra a Administradora, suas filiais, suas Associadas, os 
Proprietários, ou contra a Sociedade diretamente, ou então que de qualquer modo vier a envolver a Marca, em 
decorrência da operação da Sociedade, exceto quando o prejuízo for decorrente de comprovada imprudência, 
imperícia ou negligência por parte da Administradora, as responsabilidades e os custos da competente defesa, 
incluindo despesas processuais diversas, honorários advocatícios e o pagamento de eventual indenização, serão 
integralmente suportados pela Sociedade ou pelos os Proprietários, no caso de já extinta a Sociedade. 

XVIIl.1.1. - Na hipótese das ações judiciais serem impetradas contra a Administradora, a Sociedade, 
e/ ou wna de suas filiais ou suas Associadas, ou ainda, conforme já mencionado, caso o processo em 
questão envolva de qualquer modo a Marca, independente de a responsabilidade do pagamento dos 
custos incorridos caber exclusivamente à Sociedade e/ ou aos Proprietários, conforme o caso, fica 
desde já estabelecido que será de responsabilidade única e exclusiva da Administradora a escolha dos 
advogados de sua confiança que patrocinarão a causa em seu nome, da Sociedade, ou ainda em nome 
de suas filiais ou suas Associadas, podendo os Proprietários recusá-los, desde que por motivo justo. 

XIX. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS 

XIX.1. - Sem prejuízo das disposições constantes no presente instrumento, as despesas de viagem, trasladas, 
estadas, alimentação, custos administrativos, lavanderia e telefonia, entre outras que tenham sido incorridas pela 
Administradora, seus Empregados ou profissionais que a ela prestem serviços e/ ou a de Rede à qual a 
Administradora se acha vinculada, decorrentes da e.."Xecução do objeto deste instrumento, correrão por conta da 
Sociedade, devendo o reembolso à Administradora ser realizado até o s~· to) dia útil seguinte ao mês de 
ocorrênaa da despesa em questão, mediante a apresentação do espectivos comprovantes pela 
Administradora _ 
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XIX.2. ~ Fica ajustado que se tais despesas não constarem da Previsão Orçamentária Anual aprovada, a 
Administradora deverá obter prévia autorização do Conselho de Representantes do Pool, para nelas incorrer. 

XX. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS ÍNDICES DE REAJUSTE E DOS CASOS DE ATRASOS NO 
PAGAMENTO 

XX.1. - Todos os valores constantes neste instrumento serão anualmente corrigidos, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Administração Condominial, do qual este presente instrumento é anexo, com base 
na variação do IGP-M/FGV. Estipulam as partes que na hipótese de extinção ou inaplicabilidade do IGP
M/FGV como índice de correção monetária, será ele substituído pelo IGP-Dl/FGV ou, na falta deste, pelo 
INPC/!BGE ou, ainda na sua falta, pelo índice que vier a substituí-lo. 

XX.2. - Na hipótese de qualquer dos pagamentos devidos às partes não serem realizados nas datas 
convencionadas, sobre o valor do débito incidirão correção monetária calculada de acordo com a variação do 
IGP-M/FGV ocorrida entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, além de multa equivalente a 2% 
(dois por cento) do valor total devido e juros moratórias computados à razão de 1,0o/o (um por cento) ao mês ou 
fração de mês. 

XXI. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES NO PRESENTE INSTRUMENTO 

XXI.1. - Não será admitida qualquer alteração, modificação ou acréscimo às cláusulas e condições do presente 
instrumento, salvo mediante avença escrita assinada em comum acordo entre a Administradora e os 
Proprietários, os quais, para este ato, serão devidamente representados pelo Conselho de Representantes do 
Pool. Desta forma, fica desde já estabelecido que qualquer alteração deste instrumento somente produzirá efeitos 
jurídicos se efetuada por meio de termo aditivo assinado e devidamente celebrado entre a Administradora e o 
Conselho de Representantes do Pool. 

XXII. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

XXIl.1. - Nenhum atraso, omissão ou falha no e.."Xercício de qualquer direito ou faculdade prevista na lei ou neste 
instrumento, será tido como nevação ou renúncia a tal direito ou faculdade, nem como aquiescência ao evento 
que lhe tenha dado origem. A renúncia de qualquer das partes a direito ou faculdade conferida neste instrumento 
deverá ser manifestada sempre por escrito. 

XXII.2. - O Proprietário declara ter ciência que todo e qualquer documento a ele entregue ou disponibilizado, 
relativo à Marca ou à forma de administração e gerenciamento da Sociedade pela Administradora, em 
decorrência da celebração deste instrumento: (a) contém segredos de indústria e comércio, além de outras 
informações confidenciais da Administradora; (b) é de propriedade exclusiva da Administradora; e, (e) poderá 
ser revisado e alterado a qualquer tempo pela Administradora, obrigando-se o Proprietário, e a Sociedade 
como um todo, a sempre cumprir com·as respectivas alterações. 

XXIl.2.1. - Em razão das peculiaridades do presente instrumento e em consideração ao acima disposto, 
as partes reconhecem a confidencialidade dos termos e condições deste instrumento, assim como das 
demais informações que em virtude dele ou que durante sua negociação tiveram conhecimento a 
respeito da outra, das peculiaridades do Pool e de seu gerenciamento, obrigando-se a não divulgá-las, 
mesmo após o término ou a rescisão deste instrumento, salvo se expressamente autorizada pela outra 
parte. 

XXII.3 - O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, uma vez devidamente 
assinado pelo Proprietário o competente Termo de Adesão (Anexo 1), obrigará as partes e seus sucessores a 
qualquer título, constituindo ato jurídico perfeito que espelha a livre manifestação de vontade das partes 
contratantes, cancelando quaisquer entendimentos e avenças anteriores, escritas ou verbais, ressalvado 
urucamente o disposto no Contrato de Administração Condominial firmado entre o Condomínio e a 
Administradora, CUJOS termos e condições regem o presente instrume~para todos os fins e efeitos, 
especialmente para orientar a interpretação da vontade marufestada pelo Co mínio e pelos Prcprietários na 
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XXII.4. - As obrigações atribuídas neste instrumento ao Proprietário e à Sociedade são todas assumidas em 
caráter solidário, sem qualquer exceção. 

XXII.5. - Em havendo disponibilidade no Apart-Hotel será concedido desconto de, ao menos, 50,0% 
(cinqüenta por cento) sobre a diária que estiver sendo praticada naquele mês para os Empregados ou 
profissionais ligados à Administradora, quando o trabalho a ser por eles realizado não estiver diretamente 
relacionado com o Apart-Hotel, desconto esse a ser aplicado, também, sobre todos os serviços por eles 
utilizados (restaurante, lavanderia, b11si11ess center e etc.), nos padrões praticados internacionalmente pela Rede. 

XX:11.6. - Os casos omissos serão resolvidos pela Administradora em conjunto com o Conselho de 
Representantes do Pool, observando-se, sempre, o princípio básico que norteia a e."astência da Sociedade, a 
saber, o desejo do Proprietário viabilizar, por meio do aporte, pela Administradora, de competência técnico
gerencial internacionalmente reconhecida, o funcionamento do Pool, maximizando as oportunidades de retorno 
financeiro decorrentes de sua exploração racional. 

XXII. 7. - É neste ato oferecida ao Proprietário, pela Administradora e pela Incorporadora ampla 
oportunidade para analisar o presente instrumento e submetê-lo à revisão de- seus consultores, de modo que uma 
vez devidamente assinado o Termo de Adesão (Anexo 1) pelo Proprietário, estará ele totalmente inteirado de 
todos os seus termos e condições, os quais se obriga desde já a cumprir irrestrita e fielmente. 

XXII.8. - A declaração de nulidade de qualquer cláusula ou condição do presente instrumento, por decisão 
judicial definitiva, não afetará a validade das demais cláusulas e condições, que continuarão em pleno vigor, 
produzindo seus efeitos próprios, devendo a Administradora e o Conselho de Representantes do Pool, em boa
fé, negociar a substituição da disposição anulada por outra que atenda às mesmas necessidades. 

XXIl.9. - O Proprietário autoriza a Administradora a fazer eventuais alterações fisicas na(s) unidade(s) 
habitacional(s), afunde obter um melhor resultado operacional para a Sociedade e/ou com o intuito de atender 
aos padrões exigidos pela Rede à qual pertence a Marca, inclusive para eventual adaptação da(s) unidade(s) 
habitacional(s) para deficientes físicos, ficando desde já estabelecido que, na oportunidade em que a(s) unidade(s) 
habitacional(s) eventualmente adaptado(s) for(em) retirado(s) da Sociedade, a(s) unidade(s) habitacional(s) 
modificado(s) deverá(ao) ser reconstituído(s) na sua fo1ma primitiva, correndo as despesas com tais obras (tanto 
de adaptação, quanto de reconstituição) por conta da Sociedade. 

XXII.10. - Todos os contratos celebrados com concessionárias e/ou empresas prestadoras de serviços 
terceirizados, relativos à operação da Sociedade, deverão, previamente à sua assinatura, ser submetidos à 
aprovação da Administradora, de sorte a que esta possa definir previamente as regras e procedimentos 
operacionais apart-hoteleiros a serem adotados por estes, afunde que sejam atendidos os padrões da Marca. 

XXII.11. - O Proprietário declara ter ciência que os manuais de padrões da Marca e todos os outros que serão 
oportunamente entregues e/ ou disponibilizado pela Administradora à Sociedade em decorrência da celebração 
deste Contrato e seus anexos, contendo os padrões e especificações referentes ao Sistema de operação da 
Administradora e da Marca: (a) contém segredos de indústria e comércio, além de outras informações 
confidenciais da Administradora; (b) é de propriedade exclusiva da Administradora; e, ( c) poderá ser revisado 
e alterado periodicamente pela Administradora, obrigando a Sociedade a observar e cumprir com as 
respectivas alterações. 

XXIII. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DOS ANEXOS 

XX:111.1. - São documentos anexos e inseparáveis a este instrumento, os seguintes: 

a) Anexo 1- Documentos referentes à locação do(s) Flat(s) e adesão à Sociedadeiiais sejam: 
a.i.) Anexo 1A - Contrato de Locação; 1 

a.ii.) AnexolB - Termo de .Adesão; 1 , 

a.iii) Anexo lC - Declaração Negativa de Débitos; e, /W 
a.iv) Anexo 1D - Termo de Recebimento de Chaves; ~ 
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b) Anexo 2 - Disposições do Serviço de Reservas. 
e) Anexo 3 - l'vf.inuta de Contrato de Prestação de Serviços para a Captação de Receitas de Hospedagens e 
Eventos; E, 
d) Anexo 4 - :Minuta do Contrato de Contrato De Prestação De Serviços De Telecomunicações E Outras 
Avenças. 

XXIV. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DO FORO 

XXIV.1. - As partes elegem o Foro de Campinas, estado de São Paulo, em detrimento a de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
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Anexo 1A ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 

Contrato De Locação 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Lncarão (o "Contrato"), as Partes (ou, isoladamente, a 
"Parte") que o firmam: 

(i) Como Locatária e assim doravante denominada a Atlantica Hotels lnternational (Brasil) Ltda., com sede 
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 13º andar, Edifício Padauri, Alphaville, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, na 
qualidade de Sócia Ostensiva da sociedade em conta de participação denominada Atlantica Hote!s Intemationa! 
(Brasil) Ltda. - Go Inn Campinas SCP; e, 

(ii) Como Locador e assim doravante denominado o Proprietário abai.xo assinado e qualificado no respectivo 
Tmno de Adesão (Anexo 1B); 

E, considerando ainda para fU1s do presente insttumento e do contrato ao qual o presente insttumento é 
anexo o QUADRO RESUMO abaixo: 

I-DO APARTAMENTO CEDIDO EM LOCAÇAO: unidade ................ do Apart-Hotel. 

II -DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A LOCAÇÃO: 

1. 

A - Vigência do Contrato: a mesma do contrato de constituição de Sociedade em Conta de 
Participação ao qual o presente instrumento é anexo; 
B - Periodicidade do Aluguel: anual; 
C - Data para pagamento do aluguel: até o dia 20 (vinte) de cada mês, em caso de antecipações 
mensais; 
D - Conta Corrente para pagamento do aluguel: identificada no Termo de Adesão (Anexo 1B) ou 
comunicada por escrito pelo Locador. 

Resolvem as partes o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Contrato é locação que o Locador faz de seu(s) Apartamento(s) à Locatária, o(s) qual(is) 
deve(m) estar montado(s), equipado(s) e decorado(s) de acordo com os padrões solicitados pela Locatária. 

1.2. A Locatária loca o(s) Apartamento(s) para fins de neles promover a exploração hoteleira como um meio de 
hospedagem, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei Geral do Turismo (Lei 11.771/28). 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO ALUGUEL ANUAL 

2.1. O primeiro aluguel anual fLw terá seu valor definido pela Locatária e aprovado pelos locadores do Apart
Hotel em Assembleia Geral de Instalação do Condonúnio de Uso, para ser rateado de acordo com os critérios 
abaixo estabelecidos. Nos anos subsequentes a definição do valor do aluguel anual se dará conforme disposto no 
item 2.5, adiante. 

2.1.1. Para fins de pagamento do aluguel, cada Apartamento receberá de acordo com sua fração ideal de área 
privativa, conforme consta da convenção de condomínio. 

2.2. A periodicidade do aluguel anual se inicia na data de abertura do Apart-Hotel, podendo ser ajustada 
mediante acordo firmado com o Conselho de Representantes da Sociedade. 

2.3. Em havendo disponibilidade de cai."{a, a Locatária, após analisar suas obrigaçõe compromissos 
financeiros futuros asswnidos, bem assim a situação de mercado, poderá fazer antecipações m nsais do aluguel 
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anual ao Locador, de acordo com os critérios estabelecidos no item 2.1, acima, e seus subitens, e mediante 
prévia dedução, se for o caso, dos tributos sobre elas incidentes, devendo observar se o Locador é pessoa física 
ou jurídica. 

2.4. Caso a Locatária não tenha disponibilidade de cai.'rn suficiente para efetuar o pagamento do aluguel anual, 
o Locador concorda, desde já, que tal pagamento poderá ser parcial ou totahnente diferido, não se constiruindo 
tal fato em inadimplência da Locatária, desde que o pagamento seja efetuado até 31 de março do ano 
subsequente. 

2.5. Fica estabelecido que antes do início de cada periodicidade, a Locatária se reunirá com o Conselho de 
Representantes do Pool, para fins de definir o aluguel anual para o período subsequente, considerando sempre a 
variação dos índices comumente aplicáveis às locações, a conjuntura da economia e do mercado de locação de 
unidades autônomas localizadas em empreendimentos similares e dentro da área abrangida pelo respectivo 
conjunto de concorrentes que deverá ser homologado juntamente com o Plano Operacional Anual. 

2.5.1. As Partes ajustam que na ocorrência de Eventos Extraordinários ou em decorrência da conjuntura do 
mercado a Locatária e o Conselho de Representantes do Pool, de comum acordo, poderão revisar o valor do 
aluguel anual. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO 

3.1. O presente Contrato vigorará pelo mesmo prazo de vigência do contrato de constituição de Sociedade em 
Conta de Participação ao qual este instmmento é anexo, sendo assim renovado e rescindido nas mesmas formas 
e condições que estabelecidos no referido instrumento. · 

4. CLÁUSULA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS-

4.1. A Locatária poderá exercer os direitos e deveres decorrentes deste Contrato por meio de uma filial com 
sede no endereço do Condomínio. 

4.2. As Partes elegem com desistência de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de 
Campinas, estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer questões decorrentes deste Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, celebram as Partes o presente instrumento, elaborado em 02 (duas) de igual 
teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo. 

----------------Ca-mpinas, H de [t-e[~-] 

Atlantica Roteis International (Brasil) Ltda. 

Testemunhas: 

Locatária 

Nome completo do Proprietário 
Locador 

). ______________ _ 2. _____________ _ 

Nome: Nome: 
RGn.º: RGnº: 
CPF/MFn.º: CPF/MF nº: 

40 

98



Anexo 1B ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 

Termo De Adesão 

Nome 

Nacionalidade 1 Estado civil 1 Profissão 

RG 1 CPF 

End. 

Cidade 1 Estado 1 CEP 

Tel. 1 Data de Nascimento 

E-mail 

Apartamento(s): 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para todos os fins e efeitos de direito, que: 

(a) recebi com antecedência uma cópia do instrumento de Contrato de Constituição de Sociedade em 
Conta de Pmticiparão (a "Sociedade") e do Contrato de Locação, referentes à operação apart
hoteleira a ser desenvolvida nas instalações do Apart-Hotel 

(b) a Sócia Ostensiva é a empresa Atlantica Roteis International (Brasil) Ltda. (a 
"Administradora"); 

(c) a Locatária é a Administradora, na qualidade de Sócia Ostensiva da Sociedade; 

( d) tenho pleno conhecimento e aceito os termos e condições constantes do Contrato de Constit11ição 
de Sociedade em Conta de Pa,ticipação e do Contrato de Locação, acima mencionados; 

(e) adiro à referida Sociedade como Sócio Participante; 

(f) adiro ao Contrato de Locação, como Locador; 

(g) concordo e me obrigo a cumprir e respeitar o referido contrato, transferindo a posse de meu(s) 
apartamento(s) para ser(em) explorado(s) pela Administradora, em conjunto com outros 
apartamentos, nos termos nele previstos; 

(h) autorizo que meu(s) apartamento(s) seja(m) vistoriado(s) e recebido(s) pela Administradora ou 
empresa por ela indicada, bem assim que tenho conhecimento de que a responsabilidade de 
referidas empresas (e1) é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil 
constatação, os quais deverão ser apontados e reclamados junto à Incorporadora que, nessa 
condição, é a responsável por saná-los; (e2) não se estende à verificar se a Incorpora~r 
cumpriu com suas obrigações legais, atributo esse que me é exclusivo; 

_,~1-N~ ~ ~ i 0\ ~ 
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(i) que não obstante 1ninha adesão tenha ocorrido automática e obrigatoriamente com a celebração 
do contrato de aquisição de minha unidade autônoma, o presente termo tem a função de 
certificar a cessão da posição contratual em relação à Incorporadora, bem assim de 
organização administrativa da Administradora; 

G) Que tenho conhecimento e concordo que em caso de distrato, rescisão, cessão ou qualquer 
forma de sucessão envolvendo o(s) meu(s) apartamento(s) que estarei automaticamente 
desvinculado de qualquer relação jurídica relativa à Sociedade e o mencionado Contrato De 
Locação. 

Para fins de recebimento dos resultados da Sociedade e do respectivo aluguel, indico a conta bancária 
abaixo: 

Titular: 
CPF CNPT 
Banco: Cidade: 
Ag. Conta corrente: 

E, por estar assim justos e de acordo, firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para a mesma 

fü»H&d,. C,mp;,as, ....... d, . . ............ d, OL.. t 
N orne completo do Proprietário 

Sócio Participante 
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Anexo lC ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 

Declaração Negativa De Débitos 
(para ser utilizada em caso de venda da unidade à terceiros) 

Sócio Participante:-------------------------

Apartamento(s) de Titularidade do Sócio Participante: _________ _ 

Declaramos, na qualidade de Sócia Ostensiva, para todos os fins e efeitos de direito, que até a 
presente data não consta qualquer débito do Sócio Participante acima indicado junto a esta Sociedade 
em Conta de Participação. 

Declaramos, também, que nos termos do Contrato de Co11stit11ição de Sociedade em Conta de 
Pmticipação, o adquirente do(s) Apartamento(s) acima mencionado(s), a partir da data da alienação, 
assume todos os direitos e deveres do alienante, devendo nos encaminhar cópia do instrumento de 
alienação, bem como promover junto a nós as necessárias alterações cadastrais. 

Declaramos, por fim, que o presente instrumento não substitui a Declaração Negativa de 
Débitos Condominiais, a ser emitida pelo Síndico, nos termos estabelecidos pela legislação em vigor. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, em duas vias, de um só lado, atde 
igual teor. • 

Campinas, ............... de ...................... de 20 ..... . 

Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. 
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Anexo 1D ao Contrato de Constituição Sociedade em Conta de Participação 

Termo de Recebimento de Chaves 

A Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. - [--] ("Filial"), com sede no Estado de São Paulo, 
Cidade de [--], [--], na [--], nº [--],[--] andar, Edifício [--], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [--], na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE [--] e neste ato devidamente representada na forma de 
seu Contrato Social, recebe nesta data, do Sr. [--] ("Proprietário"), (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), inscrito no CPF/MF sob o nº [--], e portador do documento de identidade RG nº [--], as 
chaves da(s) unidade(s) nº(s) [--], e respectivo direito ao uso de [--] vaga(s) na garagem, unidade(s) 
esta(s) situada no [--]º andar do Condomínio [--] ("Condomínio"), localizado na Cidade de [--], Estado 
de [--], na Rua [--], nº [--], para que em conjunto com as demais unidades autônomas do Condomínio 
formem um "Pool de Locações" a ser administrado pela Atlantica Hotels International (Brasil} 
Ltda. ("Administradora"), empresa com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda 
Rio Negro, 585, 13º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, nos termos e 
condições constantes do "Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação" ajustado 
entre a Administradora e o Condomínio. 

O Proprietário autoriza ainda neste ato a Filial e a Administradora a darem acesso aos 
funcionários e prestadores de serviços de sua confiança à(s) unidade(s) acima referida(s) para, caso se 
faça necessário, supervisionarem as adequações necessárias na(s) unidade(s) ora entregue e assim 
assegurar a perfeita adequação desta(s) ao Pool de Locações, na data prevista para inícioiuas 
atividades. 

Local, [--] de [--] de [--] 1 

Proprietário 

Filial 
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Anexo 2 ao Contrato de Constituição Sociedade em Conta de Participação 

Disposições do Serviço de Reservas 

I. O Pool paiticipará obrigatoriamente dos sistemas de reservas da Administradora, aceitando e 
confirmando reservas de acordo com as políticas e procedimentos definidos pela Administradora e 
praticados por todos os empreendimentos pertencentes à respectiva Rede, nos termos estabelecidos no 
presente anexo. 

II. Pelos serviços de reservas de participação obrigatória serão cobrados da Sociedade os seguintes valores 
a partir da data de início das atividades do Pool: 

i) Valor por Transação de Reservas 

Serão cobrados R$21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) por Transação de Reserva realizada por 
meio do GDS local/CMNet mais uma taxa mensal de manutenção no valor de R$96,00 (noventa e 
seis reais). 

Serão cobrados por Transação de Reserva realizada por meio do site: www.atlanticahotels.com.br 
ou por Transação de Reserva realizada por meio dos websites integrados através de parceiros e/ou 
terceiros o valor de R$9, 1 O (nove reais e dez centavos) cada. 

Serão cobrados por Transação de Reserva realizada por meio do B2B (selfbooking integrado através 
de parceiro) o valor de R$10,20 (dez reais e vinte centavos) cada. 

Obs: a) Não serão cobrados cancelamentos ou alterações de reservas; b) Reservas que tenham sido 
feitas, mas que não sejam efetivadas/utilizadas ("no shows"), nem previamente canceladas, serão 
cobradas; e c) os valores expressos serão equivalentes ao correspondente em moeda nacional e serão 
reajustados anualmente pelo JGPM. 

ii) "General Sales Agents" Nomeados pela Administradora 

Pelas reservas realizadas pelos General Sales Agents ("GSA") afiliados à Administradora (Hotel 
Direto Ltda.) serão cobrados 5,0% (cinco por cento) sobre as respectivas receitas de hospedagem 
geradas pelos GSA. 

III. Será considerada como uma "Transação de Reserva" qualquer comunicação oral ou escrita feita por, ou 
em nome de um indivíduo, ou grupo de indivíduos, confirmando a reserva de qualquer apartamento 
integrante do Pool (independentemente do número de pernoites reservados). Não será considerada uma 
transação de reserva qualquer comunicação relativa a uma reserva já confirmada ou qualquer reserva que 
seja posteriormente cancelada, de acordo com as instruções da Administradora, antes da data de chegada do 
hóspede ao empreendimento. 

IV. Os valores estabelecidos no presente anexo poderão variar em razão de aumento ou redução no custo do 
fornecimento desses serviços, visando a cobrança de valores equivalentes para todos os apart-hotéis, condo
hotéis e hotéis da Rede à qual pertence a Marca, no Brasil e no exterior, mediante aviso prévio de 30 (trinta) 
dias ao Conselho Fiscal. 

V. Adicionalmente, poderá a Administradora incluir o Pool em qualquer outro sistema de reservas 
independente, de acordo com os programas de marketing e vendas por ela definidos, correndo os respectivos 
custos de afiliação e manutenção por conta da Sociedade. 

VI. Todos os termos grafados em maiúscula têm o significado a eles atribuído no Contrato ao qua~ste é 
anexo. ·, b 

~N~ 

~:uLjicf) 
l;:ç"~ 0---

r v 
J 

103



TEXT_SP - 13270229v4 6947.20  

ANEXO VI - CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 

104



Anexo X ao Acordo Comercial 

Instrumento Particular de Contrato de Administração Condominial 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaL"m, de um lado, 

(a) Condomínio do Edifício Cambui Apart Hotel, localizado no Estado de São Paulo, Cidade de Campinas, 
na Rua Quatorze de Dezembro, nº 303, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.423.603/0001-27, neste ato 
devidamente representado por sua Incorporadora e síndica em exercício, DIRECIONAL AZEVICHE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado ínscrita no CNPJ sob o nº 
10.241.381/0001-54, ora representada por seus procuradores devidamente constituídos, Sra. Marina Motta 
Marques de Sousa, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF nº 012.825.586-25 e Sr. Paulo Antônio Corrêa 
de Assis, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 780.337.306-25, doravante denominado 
siinplesmente Condomínio; e, de outro lado, 

(b) Atlantica Roteis International (Brasil) Ltda., com sede no Estado de São Paulo, Cidade de Barueri, 
Alphaville, na Alameda Rio Negro, 585, 13º andar - Ed. Padauiri, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.223.966/0001-13, neste ato devidamente representada na forma de seu Contrato Social, doravante 
denominada simplesmente Administradora; e ainda, 

Considerando que, 

(i) O Condomínio consiste em uma edificação com 224 (duzentas e vinte e quatro) unidades autônomas e 
privativas do tipo apart-hotel e respectivas áreas e coisas comuns, nestas incluídas aquelas destinadas a 
restaurante, bar, sala de convenção, estacionamento, elevadores, arruamentos, jardins, instalações para serviços e 
lazer, que comporta a instalação e o funcionamento de infra-estrutura apart-hoteleira; 

(ii) A Administradora desenvolveu e continua aprimorando um sistema inter-relacionado, combinado com 
marcas registradas, doravante denominado simplesmente "Sistema", para fornecer ao público, em padrões 
internacionais, hospedagem com se1viços de alta qualidade, eficiência, cortesia e asseio, utilizando 
procedimentos, padrões e especificações próprios, relativas à operação e desenvolvimento de hotéis, apart-hotéis 
e meios de hospedagem internacionais; 

(iii) O Condomínio deseja que a Administradora se proponha então à administrar tanto o respectivo 
Condomínio, quanto gerenciar as atividades que atualmente se desenvolvem no Condomínio, peculiares ao 
funcionamento de um empreendimento do tipo "Apart-Hotel", explorando tanto as áreas comuns quanto as 
unidades autônomas do Condomínio que venham a integrar o sistema associativo de locações que as partes 
desejam implantar no Condomínio, através da constituição de uma Sociedade em Conta de Participação, 
doravante denominada simplesmente "Pool" ou "SCP"; 

(iv) O Condomínio, como empreendimento projetado, constiuído, instalado, montado, equipado e 
decorado de modo a comportar o funcionamento de um empreendimento do tipo Apart-Hotel, declara ter 
conhecimento de que, para que a Administradora possa assim ser contratada para exercer a sua administração e 
gerenciamento, cumprirá à toda e qualquer exigência feita. pela Administradora para adequação do 
Condomínio à vista dos padrões da marca adiante mencionada, cujos manuais de padrões serão oportunamente 
entregues ao Condomínio e integrarão, para todos os efeitos, o presente instrumento como Anexo VI; e, por 
fim, 

(v) Para que a Administradora possa perfeitamente prestar seus serviços ao Condomínio e assiin 
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serão desenvolvidas nas áreas comuns do Condomínio, a SCP deverá ter como sócia ostensiva a 
Administradora e como sócios participantes todos os condôminos; 
Resolvem, de comum acordo, celebrar este Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de 
Administração Condominial, doravante denominado simplesmente "Contrato", que será regido pelas cláusulas e 
condições R seguir mutuamente outorgadas e aceitas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS DEFINIÇÕES 

1.1. - Para os fins do Contrato e da relação jurídica dele derivada as expressões grafadas com iniciais maiúsculas 
têm o significado a elas atribuídas no Anexo A ao presente instrumento. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

2.1. - O Contrato tem por objeto a administração condominial, e gerenciamento do Pool que será formado no 
Apart-Hotel nos termos do Anexo B, que a Administradora obriga-se a prestar ao Condomínio, de acordo 
com o que estabelece este instrumento e, no que couber, a respectiva Convenção de Condorrúnio. 

2.2. - Os serviços prestados pela Administradora compreenderão, além da administração condominial, e 
gerenciamento da SCP /Pool que será formado no Apart-Hotel nos termos do Anexo B, o de gerenciamento e 
supervisão dos serviços apart-hoteleiros constantes da respectiva Convenção do Condomínio e os abaixo 
indicados, prestados diretamente pela Administradora ou por empresas diretamente contratadas pelo 
Condomínio com a anuência e intervenção da Administradora, desde que previstos na mencionada 
Convenção, cuja efetiva implantação no Condomínio dependerá da análise de viabilidade econômica feita pela 
Administradora. 

A - Servicos Básicos e/ou Obrigatórios: (a) Recepcão/Portaria: atendimento na área da recepção de pessoas, 
recebimento e distribuição de mensagens, volumes e chaves dos apartamentos, operação de fax e etc.; (b) 
Garagem: controle da entrada e saída de veículos no Apart-Hotel; (e) Telefonia: recepção e distribuição de 
recados telefônicos aos condôminos, hóspedes e clientes do Apart-Hotel, se1viço de despertador e etc.; (d) 
Amenidades: disponibilização, no balcão da recepção do Apart-Hotel, de balas e/ou biscoitos e etc.; (e) 
Paisagismo: manutenção da decoração da recepção do Apart-Hotel e eventuais outras áreas comuns do Apart
Hotel, feita com flores naturais e/ou frutas e etc.; (f) Governanca: operação diária da limpeza básica e 
arrumação dos apartamentos do Apart-Hotel, observada disposição constante da letra "b", do Item B, abaixo; 
(g) TV a Cabo: verificação constante do sistema de transmissão do sistema de TV a cabo do Apart-Hotel, se o 
Condomínio houver assim contratado; e, (h) Segurança: averiguação do cumprimento do sistema e padrões de 
segurança estabelecidos pela Administradora em conjunto com o Síndico; 

B - Se1vicos Opcionais e/ou Facultativos: (a) Conderge-. intermediação entre os condôminos, hóspedes e clientes 
do Apart-Hotel, e as empresas prestadoras de se1viços terceirizados do Condomínio, observada a relação de 
se1viços entre as empresas contratadas pelo Condomínio e Administradora; (b) Governanca: além dos 
serviços básicos previstos na letra "f'' do item A, acima, realização da faxina e arrumação extra dos apartamentos 
do Apart-Hotel, remunerada pelo usuário, por hora ou fração de hora trabalhada, cabendo à Administradora a 
fornção do preço a ser cobrado e os critérios para contratação de tais serviços; (e) Business Center. facilitação do 
acesso permanente aos condôminos, hóspedes e clientes do Apart-Hotel, nas salas de computador, se1viços de 
acesso à internet, máquinas copiadoras, de envio e recebimento de fax sem a intermediação da Administradora, 
e etc.; (d) Telefonia: manutenção das linhas telefônicas para realização de ligações urbanas, inteiurbanas e 
internacionais, pelos condôminos, hóspedes e clientes do Apart-Hotel; e, (e) Mensageiros: disponibilização de 
pessoas para fazer o transporte e entregas de malas, volumes, correspondências e serviços de recado aos 
apartamentos do Condomínio; 

C - Facilidades e/ou Seivicos de Terceiros: Serviços prestados ao Condomínio, condôminos hóspedes e clientes 
do Apart-Hotel, por terceiros, sob a supervisão da Administradora, ou diretamente pela Sociedade em Conta 
de Participação (a "SCP") nos termos do Anexo B, e cujo pagamento será realizado pelo usuário ao prestador de 
se1viços. Referidos seiviços compreendem, entre outros, eventual e futuramente definidos pela Administradora, 
os de lavanderia, restaurante, segurança especializada, iv[fee-shop, bar, serviço de quar, semài) e similares. 
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2.2.1. - Custeio dos Services - Os Serviços Básicos e/ ou Obrigatórios serão custeados 
obrigatoriamente por todos os condôminos do Apart-Hotel e incluídos nas despesas 
condominiais ordinárias, enquanto os Serviços Opcionais e/ ou Facultativos, assim como as 
Facilidades e/ou Seiviços de Terceiros serão custeados de acordo com a sua utilização, pelos 
respectivos usuários. Sempre que a receita proveniente da utilização dos serviços Opcionais 
e/ ou Facultativos não for suficiente para cobrir as respectivas despesas, o déficit apurado será 
considerado despesa condominial. 

2.2.2. - Manutencão dos Servicos - Os serviços acima especificados deverão ser 
obrigatoriamente mantidos pelo Condomínio, a partir da Data de Abertura do Apart-Hotel, em 
perfeito e permanente funcionamento. 

2.2.3. - Os serviços acima previstos serão prestados indistintamente a todos os condôminos e 
ocupantes do Apart-Hotel, sendo que eventuais outros serviços que os condôminos queiram 
implantar no Apart-Hotel necessitarão da expressa concordância e anuência da 
Administradora. 

2.3. - Para a perfeita execução deste Contrato, e 1111c10 das atividades objeto do presente insttumento, o 
Condomínio deverá ser entregue para administração, pela Administradora, totahnente projetado, construído, 
montado, equipado e decorado conforme as orientações de natureza apart-hoteleiras fornecidas pela 
Administradora, e à vista dos padrões da marca na cláusula terceira abaixo definida, cujos manuais de padrões, 
declara o Condomínio, são de seu total conhecimento. 

2.4. - A Administradora, na consecução do objeto deste Contrato, durante todo o tempo que permanecer na 
administração do Apart-Hotel, agirá com sensatez e prudência, considerando as características, peculiaridades, 
padrões e a reputação do Condomínio. Adicionalmente, a Administradora, sempre que entender prudente, 
poderá solicitar ao Síndico que conteste, em nome e por conta do Condomínio e pelos procedimentos 
apropriados, as normas e regulamentos que se mostrem prejudiciais a massa condominial. 

2.5. - Fica assegurado à Administradora, a fim de que esta possa bem desempenhar as funções que lhe são 
atribuídas por força do Contrato, o controle, com o menor grau de interferência, das questões administrativo
operacionais do Condomínio. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- DA MARCA 

3.1. - Os se1viços de administração do Condomínio serão desenvolvidos pela Administradora dentro dos seus 
critérios e padrões internacionais de administração, devendo ser observados os procedimentos, rotinas e 
conceitos definidos pela Administradora, de acordo com sua experiência profissional e em consonância com as 
especificações técnicas da marca "Go I,m", doravante simplesmente denominada Marca. 

3.2. - A Administradora é detentora dos direitos de utilização da Marca, que será por ela utilizada no âmbito do 
Apart-Hotel, em estrita conexão com as atividades que nele desenvolver, na forma que vier a ser por ela 
estabelecida. À vista do retro estipulado, o Condomínio autoriza o uso da Marca dentro de suas dependências 
gratuitamente e sem qualquer ônus para a Administradora. Consoante o aqui disposto, é expressamente vedada 
a utilização da Marca pelo Condomínio de forma diversa da estabelecida pela Administradora. 

3.3. - Pelo prazo e para os fins do Contrato, a Administradora obrigatoriamente utilizará símbolos, elementos 
de sinalização e outros elementos distintivos seus e da Marca, que garantam a sua originalidade, homogeneidade 
e imagem no mercado, devendo os respectivos custos (de aquisição, instalação, manutenção, reposição, etc.) estar 
insertos na Previsão Orçamentária Condominial Anual, não obstante o direito de uso seja exclusivo da 
Administradora. 

3.4 - A Administradora, no âmbito do Condomínio e deste Contrato, usará a denominação fantasia "Go I,m 
Campinas", ou qualquer outra por ela proposta, com o objetivo de propiciar um m~r resultado às anvidades 
nele desenvolvidas. 
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3.5. " A Administradora, durante a vigência deste Contrato, poderá mudar a sua identidade corporativa 
("Atlantica Hotels Internationalj, bem como seu nome fantasia e/ ou comercial e as suas marcas e logomarcas, 
inclusive a Marca. 

3.5.1. - Fica estabelecido que eventuais atualizações, renovações e/ ou alterações feitas na 
Marca, seja em seus elementos nominativos quanto em seus elementos figurativos, por questões 
mercadológicas ou em sua forma de divulgação, estas últimas com o intuito de incrementar as 
atividades que serão desenvolvidas pela Administradora no Condomínio, alcançarão o 
Contrato, implicando, assim, na realização, pelo Condomínio, às suas expensas, das 
modificações que se fizerem necessárias a se proceder às respectivas adequações, desde que 
previsto nos orçamentos do Condomínio e da SCP. 

3.6. - Se a Marca não estiver mais disponível para uso pela Administradora, as partes estabelecem que o 
Síndico será notificado para tomar conhecimento da nova marca que será utilizada pela Administradora. Para 
fins do presente, a Marca será considerada indisponível quando: (a) houver mudança da Marca, seja em seus 
elementos figurativos ou nominativos; (b) se a Administradora dei.."{ar de usar a Marca; (c) houver a 
recuperação judicial ou extrajudicial, a decretação de falência, insolvência ou modificação da composição 
societária da Administradora que prejudique a execução deste Contrato; ou, (e) se o Apart-Hotel mudar de 
categoria e não mais atender os padrões da Marca. 

3. 7. - O uso da Marca pela Administradora é de caráter não exclusivo, podendo esta, por si ou por terceiros, 
livremente utilizar a Marca em outros condomínios, flats, hotéis e/ ou apart-hoteis, em qualquer localidade do 
Brasil ou do exterior. 

4. CLÁUSULA QUARTA- DOS DEVERES E ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRADORA 

4.1. - Constituem deveres e atribuições da Administradora, desenvolvidos com recursos condominiais nos 
termos deste Contrato: 

a) Coordenar, fiscalizar e administrar os serviços relativos ao Apart"Hotel; 

b) Proceder à administração geral do Condomínio, fazendo cumprir a Convenção e o Regimento Interno do 
Condomínio, este último se houver, bem como as regulares deliberações tomadas em Assembléia; 

c) Desenvolver e orientar a implantação das políticas de recursos humanos no ApartMHotel; 

d) Selecionar, admitir e demitir os Empregados, inclusive os necessários à prestação dos serviços, dentro dos 
critérios e normas legais, bem como treiná-los, de acordo com seus programas de treinamento e políticas de 
recursos humanos; 

e) Fi..xar os salários dos Empregados, a serem pagos pelo Condomínio, e definindo-lhes as funções para efeitos 
de legislação trabalhista e da previdência social, observadas as bases correntes sem prejuízo dos orçamentos 
eventualmente aprovados; 

f) Pagar pontualmente, com os recursos fornecidos pelos condôminos, as taxas de serviços públicos utilizados 
pelo Condomínio, tais como, telefone, luz, água, esgoto e etc.; 

g) Rubricar e manter em seu poder o livro de presença e de atas das Assembleias de Condomínio, fornecendo 
cópias aos condôminos, no prazo máximo de 1 O ( dez) dias, mediante cobrança das despesas respectivas, quando 
for o caso; 

h) Impor diretamente aos condôminos a fiel observância da Convenção e do Regimento Interno do 
Condomínio, de forma a assegurar os direitos e obrigações mútuos quando da u · ção das partes comuns e 
das unidades autônomas; 
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i) Dirigir, fiscalizar, licenciar, transferir, punir, premiar e treinar os Empregados, sempre com recursos 
condominiais, submetendo-os à disciplina adequada e ao mesmo tempo mantendo o mais alto grau de motivação 
profissional, segundo modernas técnicas de recursos humanos, inclusive concessão de benefícios; 

j) Elaborar a Previsão Orçamentária Condominial Anual para cada exercício, justificando-a, e incluindo no 
orçamento apresentado todas as provisões de gastos necessários à boa administração do Condomínio; 

k) Selecionar e adquirir ou licenciar, às expensas do Condomínio, o sistema de software de gestão apart-hoteleira, 
nos termos do orçamento apresentado; 

1) Prestar contas mensalmente ao Síndico e anualmente à Assembleia Ordinária do Condomínio; 

m) Contratar e manter em vigor, em razão das características especiais apart-hoteleiras do Condomínio, além 
dos seguros previstos na Convenção de Condomínio, os por ela, Administradora, definidos de acordo com sua 
experiência profissional e os exigidos pela Marca; 

n) Efetuar a conservação, manutenção e reposição, esta última quando necessana, de móveis, utensílios, 
aparelhos, equipamentos e instalações do Condomínio, de forma a manter tais itens dentro dos padrões 
internacionais da Administradora e da Rede à qual pertence a Marca e das exigências legais de segurança, 
higiene e conservação, com recursos do Condomínio ou, conforme o caso, do Fundo de Reserva Condominial, 
conforme previsto na Convenção do Condomínio; 

o) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias do Condomínio, zelando pela adequada rentabilidade de 
forma compatível com as condições do mercado financeiro, informando ao Síndico sobre as contas 
eventualmente abertas e encerradas; 

p) Manter no Condomínio, em boa ordem, a escrituração das despesas condominiais, em livros adequados, 
apresentando balancetes mensais aos condôminos, até o dia 20 (vinte) de cada mês subseqüente ao vencido; 

q) Supervisionar a realização e confecção feita pelo Condomínio de todos os documentos relativos à 
escrituração e à folha de pagamento de Empregados do Condomínio. O custo mensal por este se1viço de 
supervisão contábil de relatórios, documentos trabalhistas e livros fiscais, é de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), 
e deverá ser pago à Administradora mediante a apresentação da respectiva cobrança; 

r) Contratar, em nome do Condomínio, empresa especializada na consolidação das obrigações acessórias da 
área trabalhista, para cumprimento das normas do e-Social (escrituração da folha de pagamento de Empregados 
do Condomínio). Para tanto será cobrado o valor inicial de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para 
implantação, bem como um valor mensal de serviços de R$ 19,92 por colaborador; 

s) Remeter a cada condômino, mensalmente, o demonstrativo das contas do Condomínio, após submetê-lo ao 
Síndico; 

t) Manter o arquivo do Condomínio e os livros de sua escrituração, inclusive os relativos aos Anos Fiscais 
findos, fornecendo cópias autenticadas ao condômino que as solicitar e pagar o respectivo custo; 

u) Propor ao Síndico a aplicação de penalidades aos condôminos faltosos, conforme previstas na Convenção do 
Condomínio; 

v) Entregar todos os papéis, livros e documentos pertencentes ao Condomínio ao Síndico, quando encerrada a 
administração objeto deste Contrato; e, 

x) Convocar Assembleias gerais caso o Síndico não o faça, especialmente nas hipóteses previstas no item 5.3. da 
cláusula quinta, abai.xo. 

4.2. - Não obstante o disposto nas letras "d" e "e" acima, a Administradora poderá destacar seus próprios 

Empregados e executivos, assim como os de suas Associadas, p:~~o;~up~: iáter temporário; 
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permanente, qualquer cargo no Condomínio, inclusive para prestar serviços, de forma não exclusiva, ao Apart
Hotel, sendo os respectivos custos rateados entre o Condomínio/Pool e os demais empreendimentos aos quais 
o Empregado e/ ou e.xecutivo em questão prestar serviços, na forma usualmente praticada pela Administradora. 

4.2.1. - Os valores despendidos com o pagamento dos salários, bem como dos respectivos 
encargos e benefícios dos referidos Empregados e executivos serão considerados como despesas 
condominiais ordinárias, e mensalmente reembolsados à Administradora (ou diretamente à 
empresa do grupo na qual o Empregado em questão esteja registrado), incluindo os tributos 
incidentes sobre tal reembolso. 

4.3. - Fica desde já convencionado que o Gerente Geral do Apart-Hotel será sempre contratado pela 
Administradora, sendo todos os seus custos (salários ou remunerações, encargos, inclusive rescisórios, e 
benefícios), incluindo os tributos incidentes sobre o respectivo reembolso, suportados pelo Condomínio. 

4.3.1. - Fica desde já acordado entre as partes que o Síndico poderá participar da seleção da 
contratação do Gerente Geral, sem, contudo, interferir nos procedimentos de decisão, com 
exceção de o Síndico apresentar justificativa para sua solicitação, hipótese em que a 
Administradora deverá apurar os fatos apresentados e se posicionar com relação à contratação. 

4.4. - Os profissionais necessários exclusivamente à operação do Pool/SCP serão selecionados pela 
Administradora e contratados e registrados no Condomínio, sendo todos os seus custos repassados à SCP. 

4.5. - A Administradora, ou qualquer sociedade a ela vinculada jurídica ou economicamente, poderá prestar ao 
Condomínio serviços que, em princípio, seriam atribuídos a terceiros, tais como, elaboração de plantas e 
projetos arquitetônicos, reformas em geral, se1viços técnicos de qualquer espécie (tal como administração de 
restaurante, por exemplo) e etc., devendo os preços cobrados por tais serviços ser compatíveis com os praticados 
no mercado, por outras empresas que atuem nos respectivos setores, conforme concorrência a ser realizada, se 
possível, com 03 (três) destas empresas. 

4.6. - Em adição ao disposto no item anterior, fica ainda desde já estabelecido que a Administradora, ou 
qualquer sociedade a ela vinculada jurídica ou economicamente, prestará serviços de tecnologia ao Apart-Hotel, 
relacionados ao sistema de gestão hoteleira, visando a centralização da base de dados deste e demais 
empreendimentos administrados pela Administradora, com uma única estrutura de equipamentos, serviços e 
sistemas, na busca de minimizar custos que devem ser incorridos pelo Apart-Hotel e maximizar as atividades e 
resultados operacionais do Apart-Hotel. Para fins do aqui disposto a Administradora deverá obter aprovação 
prévia do Condomínio, nos termos da Previsão Orçamentária Condominial Anual aprovada e do Anexo 4, do 
Anexo B deste instrumento. 

4. 7. - Fica ajustado ainda que a Administradora poderá contratar serviços comuns, assim considerados os 
serviços que poderão ser fornecidos pela Administradora ou por suas afiliadas ou coligadas, de uma base central 
ou regional de negócios, para que beneficiem o Apart-Hotel e outros empreendimentos por ela também 
administrados, de natureza hoteleira ou não, tais como, (i) gestão de compras em geral, manutenção, informática, 
alimentos e bebidas; (ii) serviços de coordenação de equipes de vendas; (iii) publicidade, propaganda, marketing e 
promoção; (iv) gestão de manutenção, (vii) gestão de alimentos e bebidas, (v) central de banco de dados; (vi) 
gestão de sistemas em geral; (vii) promoção de vendas dos negócios. Para fins do aqui disposto a 
Administradora também deverá obter aprovação prévia do Condomínio, para estas situações, salvo se tal 
despesa já estiver prevista na Previsão Orçamentária Condominial Anual aprovada. 

5. CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONDOMÍNIO 

5.1. - Constituem obrigações do Condomínio para com a Administradora, 
condôminos: 

a) Garantir-lhe livre acesso ao Condomínio; 
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b) Apoiar a Administradora junto aos condôminos, moradores e Empregados para que atendam ao pleno 
exercício de sua função; 

e) Sempre que solicitado, dar sua aprovação ou consentimento, pessoahnente ou por meio de representante 
devidamente autorizado, a atos a serem praticados pela Administradora, devendo eventual recusa ser 
fundamentada e feita por escrito; 

d) Dar à Administradora assistência de modo a permitir-lhe cumprir integralmente suas tarefas de forma 
regular e eficiente; 

e) Respeitar as decisões da Administradora, conforme aprovadas na Previsão Orçamentária Condominial .Anual 
do exercício; 

f) Não interferir diretamente nas rotinas administrativas e operacionais do .Apart-Hotel, fazendo solicitações, 
críticas, observações ou reclamações exclusivamente ao representante designado pela Administradora; 

g) Evitar a tomada de decisões e a assunção de compromissos em nome do Condomínio sem o conhecimento e 
respaldo da Administradora, tais como, abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, realizar 
pagamentos, admitir ou demitir Empregados, firmar quaisquer contratos de prestação de se1viços, terceirização 
ou locação das áreas comuns condominiais e etc.; 

h) Tomar conhecimento e fazer cumprir a obrigação de que é expressamente vedado ao Síndico assumir a 
função de qualquer empregado do Condomínio, ou indicar parentes seus ou pessoas de seu interesse particular 
para exercício de funções ligadas ao Condomínio; 

i) Tomar conhecimento e fazer cumprir a obrigação de que é vedado o exercício de qualquer atividade comercial 
dentro do Apart-Hotel, por qualquer dos condôminos, principalmente pelo Síndico e membros do Corpo 
Diretivo do Condomínio; 

j) Adotar a designação fantasia definida pela Administradora para identificação do Apart-1--lotel; 

k) Submeter previamente à aprovação da Administradora qualquer alteração na sinalização interna ou externa 
do Apart-1--lotel; 

1) Manter o Apart-I-lotel dentro dos padrões da Marca utilizada pela Administradora, bem como promover as 
adequações necessárias na hipótese de alteração de qualquer dos padrões da Marca; 

m) Outorgar à Administradora tantos instrumentos de mandato, públicos ou particulares, quantos se fizerem 
necessários ao desenvolvimento das atividades por esta desenvolvidas no Condomínio, visando a consecução 
do objeto deste Contrato; 

n) Indenizar a Administradora e/ ou suas Associadas, obse1vando o disposto na cláusula décima sétima abaixo, 
pelos prejuízos que esta(s) vier(em) a sofrer e arcar em decorrência de danos causados ou demandas judiciais e 
litígios propostos pelos Empregados, ou ainda, no caso de inadimplemento do Condomínio ou dos 
condôminos das obrigações por qualquer deles contraídas com terceiros em decorrência da administração do 
Condomínio e funcionamento do Pool, exceto quando o prejuízo for decorrente de comprovada má 
administração, por parte da Administradora ou de suas Associadas, ou quando a demanda for provocada por 
comprovada imprudência, imperícia ou negligência da própria Administradora. Esta obrigação continuará 
válida mesmo após o término ou eventual rescisão deste Contrato; e, 

o) Participar, arcando com os respectivos custos, dos programas de treinamento de Empregados, promovidos 
e/ ou indicados pela Administradora e/ ou pela Rede a qual pertence a Marca, em benefício do Apart-1--!otel. 

5.2. - Adicionahnente às obrigações acima, compete ao Condomínio e aos condôminos, durante todo o período 
em que a Administradora estiver e..,ercendo a administração do Condomínio, cumprir rigorosamente as 
cláusulas e condições do presente Contrato, mantendo os termos da Convenção do Cond ínio compatíveis / \~ 
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com o aqui disposto. Além disso, deverá o Condomínio, sob a orientação da Administradora e naquilo que lhe 
couber, observar e cumprir com toda e qualquer obrigação direta ou indiretamente relacionada ao uso da Marca. 

5.3. - Ainda em adição às obrigações acima, competirá ao Condomínio e/ ou a cada um dos condôminos na 
proporção de sua quota-parte, para a perfeita execução do presente Contrato, quitar: (a) todas as Verbas Pré
Operacionais do Aparr-Hotel; (b) as despesas relativas ao IPTU de(s) sua(s) respectiva(s) unidade(s) 
habitacional(is); (c) as taxas de condomínio extraordinárias; e, (d) os valores solicitados pela Administradora 
que se mostrem necessários à formação e manutenção do Fundo de Reserva Condominial. Os condôminos 
obrigam-se, também, a quitar as taxas de condonúnio ordinárias de sua(s) respectiva(s) unidade(s) 
habitacional(is), sempre que houver solicitação da Administradora. 

5.4. - O Síndico, e caso este não o faça, a Administradora, convocará anualmente as Assembleias gerais do 
Condomínio, (a) até 30 (trinta) dias antes do fmal de cada Ano Fiscal, para aprovar a Previsão Orçamentária 
Condominial Anual; e, (b) até o final do mês de março de cada ano, para aprovação das contas referentes ao 
Ano Fiscal anterior . .Além da competência ora fixada, poderão tais Assembleias deliberarem sobre qualquer outro 
assunto que a Administradora submeter à sua apreciação. 

6. CLÁUSULA SEXTA- DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS COMUNS 

6.1. - As áreas e bens de propriedade e uso comuns do Condomínio, tais como restaurante, lavanderia, garagem, 
business center, sala(s) de eventos e telefonia destinar-se-ão à locação pelo Condomínio a terceiros e/ou à própria 
Administradora, na qualidade de sócia ostensiva da SCP, de sorte que sejam mantidas atividades compatíveis 
com a operação apart-hoteleira que nele será desenvolvida. 

6.2. - Para os fins de consecução da locação indicada no item 6.1., acima, quando feita pela Administradora, 
sempre na qualidade de sócia ostensiva da SCP, o Condomínio compromete-se a lhe ceder, não só as áreas e 
equipamentos comuns, como também todos os meios necessários à realização da referida exploração, cujo custo 
será por ele integralmente suportado, incluindo, entre outros, custos com mão de obra, insumos, utensílios, água, 
energia, IPTU e etc. 

6.3. ~ Pela locação do restaurante à Administradora, sempre na qualidade de sócia ostensiva da SCP, esta pagará 
ao Condomínio o valor definido entre as partes na Previsão Orçamentária Condominial. 

6.4. - Fica ajustado que a área de eventos, com todos seus equipamentos, bem como os de telefonia, 
obrigatoriamente serão locados à Administradora, sempre na qualidade de sócia ostensiva da SCP, que deverá 
pagar ao Condomínio a título de aluguel o equivalente a 97% (noventa e sete por cento) da receita auferida com 
a exploração destas atividades, após deduzidos os tributos, contribuições e taxas de qualquer natureza incidentes 
sobre as respectivas operações e todos os eventuais custos, diretos ou indiretos, relativos à prestação e cobrança 
dos referidos serviços, incorridos pela SCP para a consecução desta locação. Estende-se o aqui disposto à 
locação que eventualmente for feita pela Administradora, sempre na qualidade de sócia ostensiva da SCP, 
referente às demais áreas comuns do Condomínio, passíveis de exploração, com exceção do restaurante. 

6.5. - Sempre que a locação de áreas comuns do Condomínio for feita por terceiros caberá à Administradora 
definir previamente as regras e procedimentos operacionais apart-hoteleiros a serem adotados por estes, a funde 
que sejam atendidos os padrões da Marca, devendo-se os terceiros, no entanto, sempre respeitar as limitações de 
uso previstas na legislação aplicável às suas respectivas atividades. 

6.6. - O término deste Contrato, independente do motivo e de qualquer outra formalidade, obrigatoriamente 
implicará no ténnino das relações locatícias do Condomínio previstas nesta cláusula, que envolvam a 
Administradora. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONDOMINIAL ANUAL 

7 .1. - Em adição e complementação ao disposto no item 5.3., letra "a", acima, a Administradora elaborará 
anualmente a Previsão Orçamentária Condominial Anual que deverá ser encaminhada ao Síndico e ao Corpo 
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antes da Assembléia que visará a aprovação da Previsão Orçamentária Condominial Anual. Ainda nos termos do 
item 5.3., acima, mencionada Assembléia obrigatoriamente deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias antes do início 
de cada Ano Fiscal. 

7.1.1. - Enquanto não tiver sido aprovada a nova Previsão Orçamentária Condominial Anual 
e/ ou enquanto houver dúvida dos condôminos a respeito de qualquer ponto dela constante, a 
Administradora continuará administrando o Condomínio com base na previsão do ano 
anterior ou, no caso de dúvidas, estritamente em relação aos pontos não aprovados também de 
acordo com a previsão do ano anterior, acrescida das modificações que julgar necessárias de 
acordo com sua experiência profissional e necessidades do mercado e do caixa condominial. 

7 .2. - Havendo necessidade de despesas e desembolsos condominiais extraordinários, a Administradora poderá 
convocar uma Assembléia geral extraordinária de condôminos para deliberar sobre a matéria, caso o Síndico não 
o faça. Alternativamente, poderá a Administradora, ao invés de arrecadar o montante necessário para cobrir tais 
despesas e desembolsos condominiais extraordinários, após deliberação nesse sentido da Assembléia geral 
extraordinária dos Condôminos, utilizar o Fundo de Rese1va Condominial, desde que o montante disponível seja 
suficiente ao fim que se necessita, e ainda, que seja previsto e mencionado nesta mesma Assembléia a sua 
posterior recomposição. 

8. CLÁUSULA OITAVA- DOS SEGUROS 

8.1. - A Administradora, para os fins de atender os padrões da Marca, e de acordo com sua experiência 
profissional e com os recursos aprovados na Previsão Orçamentária Condominial Anual, mencionada na cláusula 
acima, considerará a pertinência da garantia, os riscos, o patrimônio e as responsabilidades civis envolvidas, e 
providenciará durante a vigência deste Contrato a contratação e manutenção, em nome do Condomínio e com 
recursos deste, dos seguros abai"{o elencados, dentre outros que poderá contratar: (a) Seguro de responsabilidade 
civil, que oferece defesa e reparação contra pedidos de indenização por lesões corporais, morte ou danos 
materiais que ocorram no Condomínio, dentro ou nas redondezas deste. Fica estabelecido que o seguro de 
responsabilidade civil terá cobertura nacional e internacional que inclua o Síndico, a Administradora, as 
Afiliadas, os respectivos acionistas/sócios, diretores, Empregados e agentes de todas estas como segurados 
adicionais, sendo que o valor da respectiva apólice deverá corresponder, em moeda corrente e na data da 
contratação, a no rrúnimo US$3.000.000,00 (três milhões de dólares) por evento; (b) Seguro de responsabilidade 
civil de empregador e/ou seguro de reparação ao Empregado; (e) Seguro para cobertura de perdas ou danos 
materiais decorrentes de atos praticados por Empregados contra o patrimônio do Condomínio; ( d) Seguro 
contra incêndio; (e) Seguro contra tumultos, para cobrir danos materiais decorrentes de greves ou quaisquer 
perturbações da ordem pública, incluindo como cláusula acessória os danos causados por atos dolosos; (f) 
Seguro contra riscos diversos não tarifados, incluindo a cobertura de obras de arte e objetos antigos utilizados na 
decoração do Condomínio; e, (g) Seguro contra riscos diversos para equipamentos estacionários (caldeiras, ar 
condicionado, central telefônica e, etc.). 

8.1.1. - As despesas com a contratação dos seguros acima mencionados serão consideradas 
como despesas condominiais ordinárias. 

8.2. - O Condomínio, desde já, concorda em contratar em seu nome, se preciso for, seguros que beneficiem 
exclusivamente os integrantes da SCP, devendo o custo respectivo ser por esta integralmente suportados. 

9. CLÁUSULA NONA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

9.1. - Conforme disposto no item 5.3., letra "b", acima, até final do mês de março ~e cada ano, a 
Administradora submeterá ao Condomínio, para aprovação dos condôminos em Assembléia, um relatório do 
encerramento da contabilidade ("demonstrativo operacionaP') referente ao Ano Fiscal anterior, sem embargo de 
poder proceder a encerramentos parciais a cada período de 6 (seis) meses. 

9.2. - Os relatórios contábeis ou demonstrativos operacionais realizados por Empregados do Condomínio, sob 
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Diretivo do Condomínio, com antecedência de 30 (trinta) dias da data que se pretende realizar referida 
Assembléia. 

9.3. - Uma vez aprovado em Assembléia, pelos condôminos, o relatório apresentado, ainda que semestral, 
referido documento não poderá ser alvo de questionamentos futuros. O demonstrativo operacional anual, ou 
semestral, será atestado como verdadeiro, correto e completo pela Administradora e identificará quaisquer 
discrepâncias entre tal relatório e os demonstrativos mensais. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA REMUNERAÇÃO 

10.1. - Considerando que todas as unidades farão parte da SCP, não será devido, pelo Condomínio, nenhuma 
remuneração a título de Taxa de Administração Condominial. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. - O presente Contrato, vigente desde a data de sua assinatura, permanecerá em pleno vigor por 08 (oito) 
anos contados da data de emissão da primeira nota fiscal de prestação de se1viços do Apart-Hotel operando 
com a Marca, prorrogando-se automática e sucessivamente por períodos de 04 (quatro) anos cada, salvo se 
qualquer das partes enviar notificação à outra comunicando-lhe seu desejo de não prorrogá-lo, com antecedência 
mínima de 6 (seis) meses em relação ao término de cada período. 

11.2. - As partes desde já concordam que a renovação do presente Contrato será automática e obrigatória para as 
partes, nos termos definidos no Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, ficando este 
instrumento vinculado à manutenção ou não de referido contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESOLUÇÃO 

12.1. - O presente Contrato obriga as partes e seus sucessores, sendo que qualquer infração às suas cláusulas ou 
condições atribuirá à parte lesada o direito de notificar por escrito a outra parte, mediante carta registrada com 
aviso de recebimento, para que a falta seja sanada, mediante as providências ou indenizações devidas dentro de 
60 (sessenta) dias contados da data do seu recebimento. Na falta de solução satisfatória, este Contrato poderá ser 
resolvido pela parte inocente, sem prejuízo das reivindicações legais ou contratuais a que a parte lesada tiver 
direito. 

12.2. - Se, por qualquer razão, este Contrato for resolvido antecipadamente por culpa do Condomínio ou, se a 
Administradora for colocada na impossibilidade de exercer, plena e satisfatoriamente, suas atividades, também 
em decorrência de fato imputável ao Condomínio, ficará este obrigado a pagar à Administradora, a título de 
multa e sem prejuízo das reivindicações legais a que esta tiver direito, a importância de 50,0°/o (cinqüenta por 
cento) do valor da remuneração total que lhe seria devida durante o prazo contratual remanescente, não se 
considerando a prorrogação obrigatória de que trata o item 11.2 acima, pela administração do Condomínio e 
gerenciamento da SCP. A multa ora estipulada será devida 15 (quinze) dias antes da data prevista para que 
rescisão do presente insuumento ocorra. 

12.2.1. - Para fins de cálculo da multa mencionada acima, a penalidade corresponderá a 50,0°/o ( cinquenta por 
cento) do resultado da multiplicação do número de meses faltantes para o término do prazo então em vigor pela 
média da remuneração total recebida pela Administradora, nos 12 (doze) meses anteriores ao da resolução, pela 
administração do Condomínio. Ainda, para fins de cálculo da multa mencionada no item 12.2. supra, o valor da 
remuneração da Administradora, considerará cada pagamento corrigido monetariamente de acordo com a 
variação do IGP-NI/FGV, desde a data em que a Administradora recebeu cada remuneração até o último dia 
do mês anterior ao vencimento da multa. Caso a resolução ocorra antes dos 12 (doze) primeiros meses contados 
da data de emissão da primeira nota fiscal de prestação de se1viços do Apart-Hotel operando com a Marca, a 
média da remuneração total será apurada de acordo com os valores previstos na Previsão Orçamentária 
Condominial Anual em vigor. 

12.3. - Em caso de resolução, por qualquer razão, do contrato da SCP que prevê a administração e e.'Cploração do 

Pool, o presente Contrato será também considerado automaticamente res:~:"':<º p,i n<> (~'"" e 

!O ~U:lDIC;;) ~ 
4-o 1,'!}/ 

114



vinte) dias contados do término do contrato de constituição da SCP, ou prazo menor definido pela 
Administradora. Nesta hipótese, deverá o Condomínio pagar à Administradora, em até 30 (trinta) dias 
contados do término do contrato do Pool, a multa prevista no item 12.2., acima, exceto na hipótese de o referido 
término decorrer de imperícia, imprudência ou negligência, por parte da Administradora, no desenvolvimento 
das atividades mencionadas no presente instrumento. 

12.4. - Caso a rescisão se dê por culpa da Administradora, aplicar-se-ão, em favor do Condomínio, as 
disposições contidas nos itens 12.2 e 12.3 supra. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO TÉRMINO 

13.1. - Terminado este Contrato, por que motivo for, as seguintes providências serão adotadas: 

a) A Administradora, dentro de até 60 (sessenta) dias após deste ténnino do Contrato, às suas próprias custas, 
preparará e entregará ao Condomínio um demonstrativo contábil, incluindo quaisquer somas eventualmente 
devidas entre as partes nos termos deste Contrato; 

b) A Administradora renunciará aos poderes que lhe foram outorgados pelo presente instrumento e eventuais 
procurações que também lhe forem outorgadas nos termos previsto neste Contrato, e comunicará tal fato a 
todos os terceiros a quem possa interessar; 

c) A Administradora disponibilizará e entregará ao Condomínio os livros, documentos e registros a este 
pertencentes; 

d) A Administradora, em conjunto com o Síndico ou um preposto por ele indicado, vistoriará o Condomínio, 
lavrando-se ao final o respectivo termo de vistoria; 

e) A Administradora descontinuará totalmente o uso, no Condomínio, de todas as suas marcas, inclusive da 
Marca, em suas formas nominativas, figurativas e derivadas, assim como dos sistemas operacionais próprios, ou 
que ela tenha licenciado, bem como dos elementos distintivos, padrões e procedimentos de qualidade, 
especificações, normas e procedimentos de sua propriedade, devendo as despesas com a retirada ser custeadas 
pelo Condomínio; 

f) A Administradora desconectará o banco de dados do software de gestão apart-hoteleira por ela utilizado, 
entregando ao Condomínio todas as informações fiscais, contábeis e financeiras do Apart-Hotel referentes ao 
período em que administrou o empreendimento; e, 

g) As partes declaram que cooperarão mutuamente de boa fé para completarem a transição pacífica e ordenada 
para a futura administradora do Apart-Hotel, declarando o Condomínio que toda e qualquer propriedade 
intelectual da Administradora, da Marca, da(s) Afiliada(s), controladora(s) ou controlada(s) de ambas que, 
eventualmente, permanecer em seu poder será devolvida à Administradora, independente de interpelação ou 
notificação, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de término do Contrato, sob pena de arcar com o 
pagamento de indenização por retenção e uso indevido e não autorizado. 

13.2. - Para os fins de encerramento das relações jurídicas de administração condominial e de gerenciamento da 
SCP, fica ajustado que pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data prevista para tal encerramento deverá ser 
realizado um levantamento geral dos bens, equipamentos e utensílios existentes no Condomínio. Deste trabalho 
participarão ao menos 02 (dois) técnicos, sempre em número par, sendo metade dos técnicos nomeada por cada 
parte. Além disso, no mesmo prazo, fica facultado à Administradora entregar aos condôminos balanço, que 
poderá ser parcial, referentes às operações, receitas e despesas ocorridas até então e as previstas para ocorrer até 
o encerramento de suas atividades. 

13.3. - Em qualquer hipótese de extinção do Contrato, a Administradora disporá de até 180 (cento e oitenta) 
dias para o encerramento e prestação de contas de suas ações e dos recursos confiados à sua guia, e terá d1re1to 
de permanecer na adm1nistração do Condomínio até que lhe seja integralment toda ualquer quantia 
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que lhe seja devida, pela administração do Condomínio e gerenciamento da SCP, tais como, remunerações, 
indenizações, reembolsos e etc. 

13.4. - Se o Condomínio usar a Marca sem a expressa e escrita autorização da Administradora, em qualquer de 
suas formas nominativas, figurativas e/ ou derivadas e/ ou outras marcas de uso da Administradora, deverá 
pagar a esta, a título de uso não autorizado da aludida Marca e/ ou marcas, a multa não compensatória de 10°/o 
(dez por cento) ao mês, ou fração, calculada com base no valor médio da Receita B1uta de todas as operações 
que a Administradora desenvolve no Condomínio, seja em suas áreas comuns ou em suas unidades autônomas 
integrantes do Pool, tomando-se em conta os 06 (seis) últimos meses de sua operação, sem embargo das medidas 
judiciais competentes para a cessação imediata do uso da Marca e/ ou marcas impetradas pela Administradora, 
incluindo-se o pleito de indenização por danos morais. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

14.1. - Na hipótese de, a qualquer tempo, inclusive depois do término do presente Contrato, seja por que motivo 
for, inclusive em decorrência de atos praticados na administração do Condomínio, ser promovidas ações 
judiciais contra o Condomínio, os condôminos, a Administradora, suas filiais e/ ou suas Associadas, as 
responsabilidades e os custos da competente defesa, incluindo despesas processuais diversas, honorários 
advocatícios e o pagamento de eventual indenização, serão integrahnente suportados pelo Condomínio, exceto 
quando o prejuízo for decorrente de comprovada imp1udência, imperícia ou negligência por parte da 
Administradora. Na hipótese destas ações judiciais impetradas contra a Administradora, suas filiais e/ ou suas 
Associadas, independente de o pagamento dos custos caber exclusivamente ao Condomínio, fica desde já 
estabelecido que será de responsabilidade única e exclusiva da Administradora a escolha dos advogados de sua 
confiança que patrocinarão a causa em seu nome. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO REEMBOLSO DE DESPESAS 

15.1. - Sem prejuízo das disposições constantes no presente instrumento, as despesas de viagem, traslados, 
estadas, alimentação, custos administrativos, lavanderia e telefonia, entre outras que tenham sido incorridas pela 
Administradora, seus Empregados ou profissionais que a ela prestem serviços e/ ou a de Rede à qual a 
Administradora se acha vinculada, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, correrão por conta do 
Condomínio, devendo o reembolso à Administradora ser realizado até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao mês de 
ocorrência da despesa em questão, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes pela 
Administradora, desde que previamente aprovadas pelo Síndico nos termos do item 15.2. abaixo. 

15.2. - Fica ajustado que se tais despesas não constarem da Previsão Orçamentária Condominial Anual aprovada, 
a Administradora deverá obter prévia autorização do Síndico, para nelas incorrer. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ÍNDICES DE REAJUSTE E DOS CASOS DE ATRASOS 
NO PAGAMENTO 

16.1. - Todos os valores constantes do presente Contrato serão anualmente corrigidos, a partir da data de 
assinatura do presente instrumento, com base na variação do IGP-M/FGV. Estipulam as partes que na hipótese 
de extinção ou inaplicabilidade do IGP-M/FGV como índice de correção monetária, será ele substituído pelo 
IGP-DI/FGV ou, na falta deste, pelo INPC/IBGE ou, ainda na sua falta, pelo índice que vier a substituí-lo. 

16.2. - Na hipótese de qualquer dos pagamentos devidos à Administradora não serem realizados nas datas 
convencionadas, sobre o valor do débito incidirão correção monetária calculada de acordo com a variação do 
IGP-M/FGV ocorrida entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, além de multa equivalente a 2°/o 
(dois por cento) do valor total devido e juros moratórios computados à razão de 1,0% (um por cento) ao mês ou 
fração de mês. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS 

17 .1. - Este Contrato não cria qualquer vínculo entre a Administradora, suas filiais e/ ou suas Associadas, e o 
Condomínio e/ ou os condôminos, agindo cada qual em seu nome e por sua conta, em es~ial, mas não 
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limitativamente, no que diz respeito às responsabilidades legais do Condomínio perante seus Empregados., 
desde que afastado qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência por parte da Administradora. 

17 .2. - Obse1vado o acima disposto, na hipótese de uma demanda judicial ser proposta em face da 
Administradora, suas filiais e/ ou suas Associadas, ou que de qualquer forma as envolva no pólo passivo, por 
qualquer um dos Adquirentes e/ou condôminos perante a Justiça Comum, e/ou qualquer um dos Empregados 
do Condomínio perante a Justiça do Trabalho ou Justiça Comum ou demanda administrativa movida pelo 
Ministério do Trabalho e INSS relativa aos prestadores de serviços que forem eventualmente contratados pele 
Administradora em nome do Condomínio, o Condomínio na primeira oportunidade que tiver para se 
manifestar nos autos da demanda judicial (defesa) pedirá a exclusão da Administradora, de suas filiais e/ou de 
suas Associadas e assumirá o pólo passivo da lide, arcando com todas as despesas processuais, condenação, 
honorários advocatícios e encargos, inclusive na hipótese de vir a ser a Administradora, suas filiais e/ ou suas 
Associadas condenada(s) (solidariamente ou não), em autos e extra autos, ressalvados os casos em que a 
demanda seja provocada por culpa da própria Administradora. A Administradora resguarda o direito de 
apresentar defesa nas demandas, cujas despesas incorridas para tanto serão pagas pelo Condomínio. 

17.3. - Caso a Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho ou INSS não aceitem a exclusão da 
Administradora, de suas filiais e/ ou de suas Associadas, o Condomínio irá reembolsar a Administradora, suas 
filiais e/ ou suas Associadas, todas as despesas incorridas no processo (incluídas as despesas incorridas pela 
Administradora, suas filiais e/ou suas Associadas para se defender no processo) mediante o envio da respectiva 
de nota de débito ou cobrança. 

17 .4. - Nas hipóteses previstas nos itens 17 .2. e 17 .3., acima, a Administradora poderá escolher os advogados 
para a sua defesa e de suas Associadas, determinando, durante todo o curso do litígio, a estratégia de defesa, 
arcando o Condomínio com todos os custos, podendo recusá-los, desde que demonstrado motivo justo. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA CESSÃO 

18.1. - Mediante o envio de notificação prévia com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência, a 
Administradora poderá ceder os direitos e obrigações do presente Contrato, desde que se responsabilize, 
solidariamente com o cessionário, pelo cumprimento das obrigações ora assumidas, sem embargo da exoneração 
dessa responsabilidade em caso de anuência. Não obstante o antes estipulado, a Administradora poderá ceder 
seus direitos e obrigações, independentemente de anuência, na hipótese da cessão se operar para empresa do 
mesmo giupo econômico. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DAS ALTERAÇÕES NO PRESENTE CONTRATO 

19.1. - Com a exceção do que estabelecido no item 21.2. abai."{o, não será admitida qualquer alteração, 
modificação ou acréscimo às cláusulas e condições do presente Contrato, salvo mediante avença escrita assinada 
pelas partes. Desta forma, fica desde já estabelecido que qualquer alteração deste Contrato somente produzirá 
efeitos jurídicos se efetuada por meio de termo aditivo assinado e devidamente celebrado pelas partes. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. - Neste ato e por força do presente instrumento, em caráter irrevogável e irretratável, e independente da 
procuração que será opornmamente outorgada pelo Condomínio à Administradora, nos exatos termos em que 
a Administradora lhe solicitar, pelo prazo que a relação jurídica perdurar, nos termos e para os fins do disposto 
nos artigos 683 e 684 do Código Civil, o Condomínio desde já nomeia e constitui a Administradora sua 
bastante procuradora, outorgando-lhe amplos poderes para que ela, agindo em nome e por conta do 
Condomínio pratique todos e quaisquer atos necessários à execução das funções que lhe incumbem, podendo, 
dentre outras coisas: (a) representar o Condomínio perante todos os órgãos e repartições públicas municipais, 
estaduais e federais; (b) representar o Condomínio perante quaisquer instituições financeiras públicas ou 
privadas, abrindo, movtmentando e encerrando contas, realizando investimentos, aplicações e etc.; e, (e) 
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20.2. - Os termos e condições pactuados no presente Contrato são celebrados em caráter irrevogável e 
irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título, e substitui quaisquer entendimentos e avenças 
anteriores, escritas ou verbais, entre as partes em relação ao seu objeto, ressalvado unicamente o disposto no 
Acordo Comercial firmado entre a Incorporadora e a Administradora, cujos termos e condições integram o 
presente instrumento para todos os fins e efeitos, especialmente para orientar a inteipretação da vontade 
manifestada pelas partes na presente contratação. 

20.3. - Todos os contratos celebrados pelo Condomínio com concessionárias e/ou empresas prestadoras de 
se1viços terceirizados, deverão, previamente à sua assinatura, ser submetidos ao conhecimento da 
Administradora, de sorte a que esta possa aprovar previamente os procedimentós operacionais apart-hoteleiros 
a serem adotados por estes, a fim de que sejam atendidos os padrões da Marca. 

20.4. - O Condomínio declara ter ciência que os manuais de padrões da Marca e todos os outros que serão 
oportunamente entregues e/ ou disponibilizados pela Administradora ao Condomínio em decorrência da 
celebração deste Contrato e seus anexos, contendo os padrões e especificações referentes ao Sistema de 
operação da Administradora e da Marca: (a) contém segredos de indústria e comércio, além de outras 
informações confidenciais da Administradora; (b) é de propriedade exclusiva da Administradora; e, (c) poderá 
ser revisado e alterado periodicamente pela Administradora, obrigando-se o Condomínio a observar e cumprir 
com as respectivas alterações, desde que cientificado previamente. 

20.4.1. - Em razão das peculiaridades do presente Contrato e em consideração ao acima 
disposto, o Condomínio reconhece a confidencialidade dos termos e condições deste 
instrumento, assim como das demais informações que em virtude dele ou que durante sua 
negociação tivera conhecimento a respeito da Administradora e da forma como desenvolve 
seus trabalhos de administração e gerenciamento, obrigando-se a não divulgá-las, mesmo após o 
término ou a rescisão deste Contrato, salvo se expressamente autorizado pela Administradora. 

20.5. - O reconhecimento judicial de eventual nulidade de qualquer das cláusulas ou condições deste Contrato 
e/ ou de qualquer de seus anexos não implicará a sua desconsideração, mas apenas, e tão somente, da parte 
atingida pela citada decisão. Nesta hipótese as partes se comprometem desde já a empreender seus melhores 
esforços para o quanto antes estabelecer uma norma que substitua a cláusula ou condição derrogada. 

20.6. - Nenhum atraso, omissão ou falha no exercício de qualquer direito ou faculdade prevista na lei ou neste 
instrumento, será tido como novação ou renúncia a tal direito ou faculdade, nem como aquiescência ao evento 
que lhe tenha dado origem. A renúncia de qualquer das partes a direito ou faculdade conferida neste instrumento 
deverá ser manifestada sempre por escrito. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS ANEXOS 

21.1. - São documentos anexos e inseparáveis a este Contrato, os seguintes: 

a) Anexo A - Definições do Contrato; 
b) Anexo B - Contrato de Constituição da Sociedade em Conta de Participação; 
e) Anexo C - Cópia do Instmmento de Instituição, Especificação e Convenção de Condomínio do 
Condomínio, arquivado no competente Registro de Imóveis, com a respectiva matrícula atualizada que certifica 
o registro; 
d) Anexo D - Cópia do Regulamento Interno do Condomínio, se houver; 
e) Anexo E - Cópia do Auto de Conclusão do Condomínio ("habite-se"); 
f) Anexo F - Cópia do Alvará do Corpo de Bombeiros emitido em nome do Condomínio; 
g) Anexo G - Cópia de todos os projetos do Apart-Hotel, especialmente o projeto arquitetônico do 
Condomínio, aprovado pela Prefeitura Municipal, bem como o de desen~do. Apart-Hotel; e, 
h) Anexo H - Cópia da CND (Certidão Negativa de Débitos) do Co d mínio, especialmente da CND do 
INSS referente à obra do Apart-Hotel; , 
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21.1.1. - Com exceção dos Anexos A e B acima mencionados, todos os outros também acima 
mencionados deverão ser providenciados pelo Condomínio após a conclusão das obras, os 
quais, rubricados pelas partes, passarão a fazer parte integrante do presente inst:11.1mento. 

21.2. - Para fins de dar publicidade a todos os Adquirentes e condôminos do Condomínio, já faz parte 
integrante e dependente deste Contrato o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, 
Anexo B acima referido, que regerá as relações que envolvem o Pool. Não obstante o retro disposto, nos termos 
do item 19.1., acima, as partes ajustam que eventuais alterações e/ou adendos havidos no Anexo B não serão 
alvo de modificação deste Contrato, nem necessitarão de anuência ou aprovação do Síndico. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO 

22.1. - As partes elegem o Foro de Campinas, estado de São Paulo, em detrimento a de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Testemunhas: 

1. ~~~--"4ala!,! 
Nome: 
RG: 
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Anexo A ao Instn1mento Particular de Contrato de Administração Condominial 

Definis,ões do Contrato 

Nos termos do item 1.1, da cláusula primeira, do Contrato, e item I.1. do Anexo B ao Contrato, as expressões 
grafadas com iniciais maiúsculas ao longo de todo o Contrato e de seu Anexo B, sem exceções, terão o 
significado e deverão ser interpretadas conforme segue: 

Administradora: É a empresa detentora dos direitos de uso da Marca e do Sistema identificado pela Marca, no 
território nacional, em todas suas variações, combinações e derivações. 

Adquirente: Aquele que, mediante a celebração de contrato específico com a Incorporadora ou condômino 
proprietário de unidade(s) autônoma(s) do Condomínio, se torna condômino proprietário de unidade(s) 
autônoma(s) do Condomínio, integrante da SCP. 

Ano Fiscal: é o período de 12 (doze) meses que se inicia em 1º (primeiro) de janeiro e se encerra em 31 (trinta e 
um) de dezembro de cada ano. Considerar-se-á como primeiro Ano Fiscal o período compreendido entre o 
Termo Inicial a seguir definido e o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Considerar-se-á último Ano Fiscal o 
período compreendido entre o dia 1 º de janeiro e o Termo Final. 

Apart-Hotel: empreendimento apart-hoteleiro e respectivas áreas e c01sas comuns em que foi instalado o 
Condomínio, nestas incluídas aquelas destinadas à restaurante, bar, sala de convenção, estacionamento, 
elevadores, armamentos, jardins, instalações para serviços e lazer do Condomínio, que comportam a instalação e 
o funcionamento da infra-estrutura apart-hoteleira objeto do Contrato. 

Assembléia: O conjunto de representantes que possuem poderes de legislação no âmbito do Condomínio. 

Associadas: Qualquer empresa cujo controle do capital seja detido por uma das partes, ou qualquer empresa que 
tenha o controle do capital de uma das partes. 

Capital de Giro: É a soma total dos recursos monetários que, a critério da Administradora, e de acordo com sua 
experiência profissional, sejam necessários para atender as necessidades de caixa para a operação do 
Condomínio. 

Conselho de Representantes do Pool ou da SCP: órgão de representação do Pool/SCP junto à Administradora, 
formado por 03 (três) sócios. 

Convencão do Condomínio: Documento elaborado de comum acordo entre os condôminos que disciplina a 
utilização das áreas comuns do Condomínio e demais disposições a ele relativas. 

Co1:po Diretivo do Condomínio: órgão de representação do Condomínio junto à Administradora, formado 
por 03 (três) Condôminos. 

Data de Abertura do Apart~Hotel: Data em que o Apart-Hotel iniciar suas atividades ao público em geral com a 
Marca e sob a administração e gerência da Administradora, data esta que, para fins de cálculo e cômputo de 
datas, será atestada como a data da emissão da primeira Nota Fiscal de Prestação de Serviços do Pool. 

Empregados: são todos os funcionários que estiverem, permanente ou temporariamente, exercendo no 
Condomínio atividades necessárias à sua peculiar operação, sob supervisão da Administradora, registrados 
como funcionários do Condomínio ou da Administr~dora, conforme o caso. 

Estoque: é o conjunto de produtos promocionais, suprimentos e materiais, referidos ou não no U.S.0.A., 
necessários à adequada operação do Apart-Hotel, tais como, exemplificativamente, sabonete cortesia~ra os 
hóspedes, papel higiênico, lençóis e toalhas, envelopes e papel de carta, canetas, alimentos, bebidas, pro u os de 
papel, cardápios, material de escntório, suprunentos de cozinha e itens similares. , 

~::~:) (e 16 

;J;~;; eµ/ 
120



U.S.O.A. ("Sistema Uniforme de Contabilidade Hoteleira"): consiste no "Uniform System ef Aavunts far the Lodgàig 
lndttstd' - 9ª Edição, elaborado e atualizado pela "Intemationa!Assoáation ofHospitali(yAccountants- I.A.H.A.", co1n 
base nos princípios contábeis gerais aceitos ("Generalfy Accepted Accounting Prinliples - GAAP"), o qual é publicado 
e revisado, periodicamente, pelo "Finanda/ Accounting Standards Board - FASB". 

FF&E (r'l1rnit11re, Fixture and E<J_uipments): Também conhecido simplesmente por "Master Lis!', são todos e 
quaisquer bens móveis, tais como, mas não somente, móveis, alfaias, utensílios e equipamentos que guarnecem 
os apartamentos, áreas comuns, cozinha, banheiros, bares, lavanderia e escritórios do Apart-Hotel, ou sejam 
necessários à operação do Apart-Hotel, de acordo com sua categoria, e desde que sua instalação não seja 
permanente no imóvel. 

Fundo de Reserva Condominial: Fundo de reserva do Condomínio destacado do seu cai..•m comum e formado 
com recursos dos próprios condôminos, arrecadados mensahnente em valor percentual incidente sobre a 
contribuição ordinária de condomínio, formando assim um patrimônio do próprio Condomínio que tem 
destinação espeáfica dentro da administração financeira do Condomínio para garantir o pagamento de futuras e 
imprevistas despesas de urgência e ainda de formar recursos para viabilizar o pagamento de eventuais reformas 
das partes comuns do Condomínio, quando necessário ao seu perfeito funcionamento. 

Gerente Geral: é o encarregado da gerência do Apart-Hotel e responsável, em última instância, pela supe1visão 
dos demais Empregados e pelo funcionamento do Apart-Hotel. 

Incorporadora: empresa que promoveu a inco1poração e comercialização das unidades autônomas do 
Condomínio do Apart-Hotel. 

Lucro Operacional Bruto: é a Receita Líquida de toda a operação hoteleira, conceituada ababm, auferida pela 
Sociedade, deduzidos (a) os gastos com publicidade, promoção, reservas e programas de marketing corporativo 
promovidos pela Sociedade e/ou Administradora; (b) despesas condominiais ordinárias, repasses com custo de 
pessoal, avisos de lançamento de recuperação de repasses e custos operacionais, despesas com Empregados e 
pessoal contratado, inclusive contribuições previdenciárias, impostos e taxas inerentes à atividade conforme 
legislação em vigor, despesas operacionais, custos administrativos e contábeis,serviços de terceiros, inclusive 
lavanderia, legais, comissões e agentes de viagem, comissões de locação e tarifas de cartão de crédito; (c) 
materiais, estoques e serviços de qualquer natureza, inclusive honorários, eventual repasse de parte dos custos 
relativos aos seguros contratados pelo Condomínio, fornecimento de água, luz e telefone; (d) as taxas de 
serviços públicos às Unidades Imobiliárias integrantes da SCP; e ( e) toda e qualquer despesa direta ou 
indiretamente relacionada ao uso da Marca, e à respectiva franquia, incluindo as contribuições para o fundo de 
marketing institucional da Rede à qual pertence a Marca (1 % da Receita Líquida das Obrigações), desde que não 
tenham sido incluídas nas despesas condominiais. 

OS&E (Operational St!/}j/ly & E!J_ttiDments): Também conhecido por "Primeiras Compras", são todos e quaisquer 
bens móveis que não guarnecem os apartamentos, áreas comuns, cozinha, banheiros, bares, lavanderia e 
escritórios do Apart-Hotel, mas são necessários à operação do Apart-Hotel, tais como, mas não somente, crachás 
dos Empregados do Apart-Hotel, material gráfico, utensílios de limpeza, estoque inicial de alimentos que serão 
se1vidos aos hóspedes e clientes do Apart-Hotel e etc. 

Plano Operacional Anual: Documento preparado pela Administradora e entregue aos condôminos 
proprietários ou titulares de direitos aquisitivos sobre unidades autônomas do Apart-Hotel, que firmaram o 
respectivo termo de adesão ao contrato de constituição de sociedade em conta de participação, para o 
conhecimento destes antes, de sua entrada em vigor, do qual constarão, as principais metas financeiras previstas 
para o ano, com as seguintes previsões: diária média, taxa de ocupação, Receita Líquida, lucros departamentais, 
deduções, lucro operacional b1uto, o capital de giro reclamado para o Ano Fiscal, além das estimativas das 
despesas com reposição de ativos, reformas e melhorias estruturais, investimentos (inclusive as eventuais 
ampliações do Apa1t-Hotel) e etc. 

Previsão Orcamentária Condominial Anual: Documento anuahnente preparado pela Administradora e entregue 
à Incorporadora, ao Síndico e ao Co1po Dttettvo do Condomínio, para o conhecimento desta antes C\sua 
entlada em vigor, do qual constarão as receitas e despesas condominiais diversas prevista: ~ara o ano. ~ 
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Receita Líquida: É a soma de todos os recursos financeiros resultantes da administração e operação do apart
hotel, por qualquer um dos seus funcionários, prepostos, departamentos ou seções, adotando-se sempre o 
regime de competência, tais como, exemplificadamente, as receitas provenientes dos pagamentos de estadas 
realizados por hóspedes; aluguéis de lojas, escritórios, salas de reuniões e convenções, restaurantes, bares e 
espaços promocionais de exibição e/ ou venda de produtos ou se1viços; remuneração decorrente de concessões 
outorgadas pelo Condomínio; operações de câmbio e receitas financeiras realizadas com o Capital de Giro do 
Condomínio; venda de alimentos, bebidas e demais artigos comercializados pelo Condomínio; e ganhos 
decorrentes da eventual alienação de itens que não componham o ativo fom da SCP. Não integram a receita 
líquida os seguintes valores: (i) o valor das vendas efetuadas diretamente por locatários, comodatários ou 
concessionários do Apart-Hotel, no exercício de suas respectivas atividades; (ii) os valores que, embora devessem 
integrar a Receita Líquida, forem devolvidas, por qualquer razão ou título, aos hóspedes, locatários ou quaisquer 
outras pessoas; e (iii) todo e qualquer tributo direto, inclusive contribuições, incidente, no presente ou no futuro, 
sob qualquer alíquota ou forma de cobrança, sobre a receita bruta do Apart-Hotel, tais como, 
exemplificativamente, ISS, ICMS, PIS e COFINS. 

Rede: O conjunto ou g1upo de empreendimentos hoteleiros, apart-hoteleiros e condo-hoteleiros, pertencentes e 
ligados à organização da Administradora, e que atuam no mercado sob o sistema inter-relacionado por elas 
desenvolvido, combinado com as marcas registradas, e que fornecem ao público em geral, em padrões 
internacionais, serviços de hospedagem de alta qualidade, eficiência, cortesia e asseio, utilizando procedimentos, 
padrões e especificações próprios, relativos à operação e desenvolvimento de hotéis, apart-hotéis, condo-hotéis e 
meios de hospedagem internacionais. 

Regimento Interno do Condomínio: Conjunto de normas que visa regular principalmente o comportamento e a 
conduta dos condôminos, hóspedes e demais ocupantes do Apart-Hotel. 

Serviços de Assessoria Pré-Operacional Hoteleira: são todos aqueles serviços, prestados pela Administradora à 
Incorporadora, descritos no Anexo VII, e item 4.2., da cláusula quarta, do Acordo Comercial. 

SCP ou Pool: Sistema associativo de locações formado no Condomínio, mediante a constituição de uma 
sociedade em conta de participação que conta como sócia ostensiva a Administradora, para exploração das 
unidades autônomas e respectivas vagas de garagem que o venham a integrar, gerenciado e administrado pela 
Administradora com fim único e exclusivo de exercer a atividade apart-hoteleira no Condomínio. 

Sócio ou Poolista: condômino proprietário ou titular de direitos aquisitivos sobre unidade(s) autônoma(s) do 
Condomínio, que fumar o respectivo termo de adesão ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de 
Participação ("Anexo B"), e que ali se encontra devidamente nomeado e qualificado. 

Síndico: Representante legal do Condomínio, devidamente eleito na forma da Lei e nos te1mos da Convenção de 
Condomínio. 

Sistema: Sistema inter-relacionado, combinado com marcas registradas, que a Administradora desenvolveu e 
continua aprimorando, para fornecer ao público, em padrões internacionais, hospedagem com serviços de alta 
qualidade, eficiência, cortesia e asseio, utilizando procedimentos, padrões e especificações próprios, relativas à 
operação e desenvolvimento de hotéis, apart-hotéis e meios de hospedagem internacionais. 

Termo Inicial: É a data em que a Administradora começar a operar efetivamente o Apart-Hotel, atestada 
mediante a expedição da primeira nota fiscal de prestação de serviços do Apart-Hotel com a Marca. 

Termo Final: é a data em que, por qualquer razão, cessarem os efeitos do Contrato, deixando a Administradora 
de exercer suas atividades no Apart-Hotel. 

Verbas Pré-Operacionais Condominiais: Valores que deverão ser pagos diretamente pelo Condomínio, ou pelos 
condôminos do Condomínio na proporção de sua quota-parte, e ainda, caso se faça necessário, reembolsados à 
Administradora, incorridos no período que antecede a Data de Abertura do Apart-Hotel, como os q;,ao, ~ 
exemplificat1vamente, a segmr relaoonados: despesas com folha de pagamento e eventual realoca ão de 
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Empregados (salários, encargos e benefícios, incluindo eventual repasse de salários), em conformidade com o 
cronograma de contratações apresentado pela Administradora; despesas com treinamentos hoteleiros e técnicos 
dos Empregados; salários, encargos e benefícios do Gerente Geral (incluindo despesas com eventual realocação); 
despesas de locomoção (viagem, traslades, estadas, alimentação, custos administrativos, lavanderia e telefonia, 
entre outras) do pessoal da Administradora; despesas condominiais gerais tais como: contratação de serviços de 
limpeza terceirizada, dedetização, segurança, manutenção dos elevadores, dos sistemas de telefonia e dos 
computadores do Condomínio, manutenção da piscina e de seus sistemas de ar condicionado e sistemas 
elétricos e hidráulicos, e ainda, do tratamento químico da água do Condomínio; contratação de pessoa ou 
empresa para fazer o paisagismo e jardinagem das áreas comuns; contratação de perito para recebimento e 
vistoria das áreas comuns; contratação de serviços de telecomunicações, locação de troncos e DDR; despesas 
incorridas com a vistoria técnica das áreas de sistemas de cabeamento, CFIV, CA TV e som do Condomínio; 
com a assinatura de TV a cabo e locação de máquina copiadora para o Condomínio; com a instalação e 
configuração de rede, equipamentos e softwares de gestão hoteleira para o Condomínio; com a implantação e 
manutenção de sistema "CM Soluções"; com correio, malote e fretes; com o pagamento de taxas públicas, 
alvarás e licenças do Condomínio; com o pagamento dos seguros condominiais para o período operacional; 
despesas jurídicas, contábeis, financeiras e administrativas diversas; e, incorridas pela inserção de anúncios em 
jornais locais para reciutamento de Empregados; além das despesas incorridas com a aquisição do r'"F&E 
(Fumiture, Fixltm and Equipments) e OS&E (Operationa! Sttpp!J & Eqttipments) das áreas comuns do Condomínio; 
e todas as outras que, conforme o entendimento da Administradora, sejam de responsabilidade do 
Condomínio. 

Verbas Pré-Operacionais do Pool: Valores que deverão ser pagos diretamente pelo Pool, ou pelos Poolistas na 
proporção de sua quota-parte, e ainda, caso se faça necessário, reembolsados à Administradora, incorridos no 
período que antecede a Data de Abertura do Apart-Hotel, como os que são, f:xemplificativamente, a seguir 
relacionados: salários, encargos e benefícios do Gerente Geral (incluindo despesas com eventual realocação); 
despesas de locomoção (viagem, trasladas, estadas, alimentação, custos administrativos, lavanderia e telefonia, 
entre outras) do pessoal da Administradora, geradas em decorrência da administração e gerenciamento do Pool; 
outras despesas gerais do Pool tais como aquelas incorridas com: contratação de se1viços de limpeza terceirizada, 
dedetização e lavanderia (para a primeira lavagem do erDmval) das unidades habitacionais integrantes do Pool; 
contratação de perito para recebimento e vistoria das unidades habitacionais que comporão o Pool; contratação 
de serviços de telecomunicações, locação de troncos e DDR do Pool; o pagamento de taxas públicas, alvarás e 
licenças necessárias à operação Pool; o pagamento dos seguros do Pool para o período operacional; despesas 
jurídicas, contábeis, financeiras e administrativas diversas do Pool; despesas com propaganda, promoção e 
marketing do Apart-Hotel, durante o período de pré-abertura; transporte e frete de materiais para a operação do 
Pool; manutenção do ativo fixo do Pool; obtenção e emissão de Notas Fiscais pelo Pool; ; pagamento da taxa de 
adesão ao Pool; além das despesas incorridas com a aquisição do FF&E (Fttrniture, Fixtttre and Eqttipmen!J), 
OS&E (Operationa! St1pp!J & Eqt1ipments) e Estoques iniciais das unidades habitacionais integrantes do Pool e das 
áreas de Alimentos e Bebidas do Condomínio; despesas relativas à festa de inauguração do Apart-Hotel; 
estimativa dos fundos de caixa iniciais e das reservas monetárias necessárias, considerando o flu."{o de caixa típico 
de um Apart-Hotel e todas as suas especificidades; e todas as outras mais que, de acordo com o entendimen. d d~a 
Administtadora, sejam de responsabilidade do Pool. ~ 
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Anexo 8 ao Instrumento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial 

Contrato de Constitui~ão de Sociedade em Conta de Participa~ão 

Pelo presente instrumento particular, as partes abai.'Co, de um lado, na qualidade de sócia ostensiva da sociedade 
que ora se forma, a 

(a) Atlantica Hotels Intetuational (Brasil) Ltda., com sede na Cidade de Baruei:i, Estado de São Paulo, na 
Alameda Rio Negro, 13° andar, Edifício Padauri, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente Administradora; 

e, de outro lado, na qualidade de sócios participantes da sociedade que ora se forma, os 

(b) Condôminos Proprietários ou Titulares de Direitos Aquisitivos sobre Unidades Autônomas do 
Condomínio do Edifício Go Inn Campinas Apart-Hotel, localizado no Estado de São Paulo, Cidade de 
Campinas, Rua Catorze de Dezembro, nº 303, Bairro Centro, (o "Condomínio"), que firmarem o respectivo 
Termo de Adesão ("Anexo 1") ao presente instrumento, e que ali se encontram devidamente nomeados e 
qualificados, doravante denominados, individualmente, simplesmente como Proprietário; 

Considerando que, 

(i) A Administradora tem por objeto social a administração de empreendimentos hoteleiros, apart-hoteleiros, 
"flats" e similares, bem como a exploração da atividade hoteleira e apart-hoteleira e de todas as atividades que 
lhes sejam inerentes, tais como restaurantes, locação de salas de eventos, por conta própria e/ ou de terceiros, a 
administração de condomínios, a prestação de se1viços técnicos na área de hotelaria, de assessoria de marketing e 
a subcontratação, locação ou empréstimos não onerosos de mão-de-obra; 

(ii) A Administradora firmou em 24 de maio de 2013 Acordo Comercial para Administração de 
Empreendimento Apart-Hoteleiro (o "Acordo Comercial") com a Direcional Azeviche Empreendiments 
Imobiliários Ltda., com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Grão Pará, nº 466, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.241.381/0001-54, (a "Incorporadora"), para que a 
Incorporadora construísse o Condomínio de acordo com os padrões internacionais da Administradora, e em 
consonância com as especificações técnicas da marca "Go lnn" (a "Marca"), e assim o foi feito, de modo que é 
incumbência da Administradora, desde a data da celebração do Acordo Comercial, exercer a administração, 
operação e integração do Condomínio à Rede a qual pertence a Marca; 

(iii) A Administradora firmou Instrumento Particular de Contrato de Administração Condominial com o 
Condomínio (o "Contrato de Administração Condominial"), para formalizar a contratação da 
Administradora para o exercício da administração condominial do Condomínio e gerenciamento do Pool de 
locações que ora é formado no Condomínio; 

(iv) O Proprietário é senhor e legítimo possuidor ou titular de direitos aquisitivos de unidade(s) autônoma(s) e 
respectiva(s) vaga(s) de garagem, integrantes do Condomínio e deseja que estas sejam entregues à administração 
da Administradora. Para os fins do presente contrato o Condomínio e as unidades autônomas integrantes do 
sistema associativo de locações do Condomínio (o "Pool") abaixo mencionado, será denominado, em conjunto, 
Apart-Hotel; e, 

(v) Que as partes concluíram que a estrutura mais adequada à implementação de sua vontade seria a constituição 
de uma sociedade em conta de participação, à qual a Administradora aportará fundos iniciais, o uso de certos 
direitos por ela detidos sobre a Marca e sobre o sistema hoteleiro para os quais está licenciada e filiada, seu 
trabalho e sua competência profissional, e o Proprietário aportará detenninados fundos e, em locação à 
sociedade na qual ora se fo1ma, o direito sobre sua(s) unidade(s) autônoma(s) e respectiva(s) vaga(s) de garagem, 
para que ela o(s) explore(m) conjuntamente com outras, constituindo o Sistema Associativo de Locação, na 
busca de lucro comum, nos termos deste instJ.umento, sem que haja a necessidade de se firmar instrnnt~ 
próprio específico, para que a locação se realize; r 
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As partes têm, justo e contratado, nos termos dos artigos 991 ao 996 do Código Civil Brasileiro, a constituição de 
uma Sociedade em Conta de Participação (a "Sociedade"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

I. CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS DEFINIÇÕES 

I.1. - Para os fins do presente instJ.umento e da relação jurídica dele derivada as expressões grafadas com iniciais 
maiúsculas têm o significado a elas atribuídas no Anexo A ao Contrato de Administração Condominial. 

II. CLÁUSULA SEGUNDA - DA IDENTIFICAÇÃO. SEDE. OBJETO E FUNDOS SOCIAIS DA 
SOCIEDADE 

11.1. - Da ldentifica~ão: A Sociedade será identificada pelo nome da Administradora, seguida pela 
denominação Go Inn Campinas - SCP, ou qualquer outra indicada pela Administradora por escrito. Para maior 
clareza, em correspondências com o Proprietário e/ ou em outros papéis relativos à Sociedade, a Sociedade 
poderá utilizar somente a denominação antes mencionada grafada em letra do tipo itálico ("nome fantasia"), sem 
a necessidade da utilização do nome da Administradora e a expressão«_ SCP'. 

11.2. - Da Sede da Sociedade: Para fins fiscais a Sociedade tem sua sede no endereço do Apart-Hotel retro 
mencionado, onde poderá ser instalada uma filial da Administradora para gerir os negócios da Sociedade. 

11.3. - Do Objeto: O objeto da Sociedade é a operação de locações que a Administradora empreenderá em 
seu nome, na qualidade de sócia ostensiva da sociedade em conta de participação que ora se forma, das unidades 
autônomas do Apart-Hotel, inclusive da(s) unidade(s) autônoma(s) do Sócio Participante identificada(s) no 
Termo de Adesão (Anexo 1), doravante simplesmente denominada(s) Apartamento(s) ou Flat(s), assim como 
a operação, nos termos pactuados entre o Condomínio e a Administradora, das atividades inerentes à sua 
natureza apart-hoteleira, tais como, restaurante, telefonia, convenções, eventos e lavanderia. No exercício de suas 
atividades deverá a Sociedade sempre observar e cumprir toda e qualquer obrigação direta ou indiretamente 
relacionada ao uso da Marca ((Go ImtJJ (a "Marca"), nos termos definidos pela Administradora. 

11.4. - Dos Fundos Sociais: Os fundos da Sociedade, administrados e gerenciados conforme disposições 
constantes da Cláusula Décima Quinta, abai..xo, serão compostos primeiramente pela participação de cada sócio e 
serão pagos juntamente com as despesas de implantação desta, tendo cada quota o valor de R$0,01 (um centavo). 

11.4.1. - Os referidos fundos serão aumentados, independente de alteração do presente instrumento, pela 
adesão e ingresso de novo Proprietário à Sociedade, o que não obriga a Administradora a aumentar a 
sua participação, que se manterá conforme valor integralizado originalmente, na constituição da 
Sociedade. 

11.4.1.1. - Os valores aportados pelo Proprietário a título de despesas de implantação, nestas 
incluídas as de Pré-Operacionais integrarão os fundos sociais da Sociedade. 

11.4.2. - Para os fins do presente instrumento, à Administradora é atribuída 1 (uma) quota da 
Sociedade e a cada Proprietário integrante da Sociedade é atribuído o número de quotas 
correspondente à fração ideal de terreno do(s) respectivo(s) Flat(s), conforme consta da Convenção de 
Condorrúnio. 

III. CLÁUSULA TERCEIRA - DA MARCA 

111.1. - A Administradora é detentora dos direitos de uso da Marca, em todas suas variações, combinações e 
derivações e a usará enquanto estiver fazendo a administração desta Sociedade e explorando o Apart-Hotel. 
Em decorrência do retro disposto, o Proprietário fica responsável por qualquer dano decorrente do uso 
indevido que fizer da Marca. 

III.1.1. - O Proprietário reconhece que o cumprimento dos padrões da Marca é vital para o sucesso do 
Apart-Hotel. Em decorrência, declara que agtrá de modo sensato e necessário para garantir j~ed; -
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Apart-Hotel um tratamento homogêneo e de alta qualidade no que se refere aos seiviços, conforto e 
segurança, assim como à fruição de privilégios e vantagens que venham a ser criados dentro desse 
sistema de administração sob a Marca, nos termos estabelecidos pela Administradora. 

III.2. - Toda e qualquer aplicação ou uso da Marca obedecerá rigorosamente a política de identidade visual 
definida pela Administradora. Não obstante, todos os custos relativos e inerentes à Marca relacionados às 
atividades da Sociedade serão integrahnente suportados por esta, devendo referidos custos constar do Plano 
Operacional Anual, como despesa da Sociedade. 

111.3. - A Administradora, durante a vigência deste contrato, poderá mudar a sua identidade corporativa, bem 
como seu nome fantasia e/ ou comercial, marcas ou logomarcas. 

111.4. - Fica estabelecido que eventuais alterações feitas na Marca, seja em seu elemento nominativo quanto em 
seu elemento figurativo, por questões 1nercadológicas ou em sua forma de divulgação, estas últimas com o 
intuito de incrementar as atividades que serão desenvolvidas pela Administradora no Apart-Hotel, alcançarão 
o presente instrumento, implicando assim na realização, pela SCP, às suas expensas, das modificações que se 
fizerem necessárias a se proceder às respectivas adequações. 

111.5. - Se a Marca não estiver mais disporúvel para uso pela Administradora, as partes estabelecem que o 
Conselho de Representantes do Pool será notificado para tomar conhecimento da nova marca que será utilizada 
pela Administradora. Para fins do presente, a Marca será considerada indisporúvel quando: (i) houver mudança 
da Marca, seja em seu elemento nominativo quanto seu elemento figurativo; (ii) se a Administradora deixar de 
usar a Marca; (iii) houver a recuperação judicial ou extrajudicial, a decretação de falência, insolvência ou 
modificação da composição societária da Administradora que prejudique a execução deste instrumento; (iv) se 
o Apart-Hotel mudar de categoria e não mais atender os padrões da Marca. 

IIl.6. - A Administtadora fica desde já autorizada a filiar o Apart-Hotel à Rede à qual pertence a Marca que 
vier a ser por ela definida e utilizada na atividades que desenvolver no Apart-Hotel. 

III. 7. - O uso da Marca pela Administradora é de caráter não exclusivo, podendo esta, por si ou por terceiros, 
livremente utilizar a Marca em outros flats, hotéis e apart-hotéis, em qualquer localidade do Brasil ou do 
exterior. 

111.8. - O Proprietário concorda que a Sociedade deverá participar, obrigatoriamente, de todos os programas 
de marketing e vendas promovidos, e/ ou indicados, pela Administradora e/ ou pela Rede à qual pertence a 
Marca, em benefício do Apart-Hotel. 

IV. CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO 

IV.1. - São obrigações do Proprietário: 

a) Dar em locação à Sociedade, o que faz neste ato, por meio do presente instrumento, para os fins da 
execução do objeto da Sociedade nos termos aqui previstos, a totalidade das unidades autônomas que integram 
o Condomínio, e o direito de uso da(s) respectiva(s) vaga(s) de garagem, em perfeitas condições físicas, sem 
vícios ou falhas de construção e sem danos decorrentes de uso indevido, além de devidamente mobiliado(s), 
equipado(s) e decorado(s), conforme relação e especificações definidas pela Administradora. 

b) Participar do fundo de custeio das despesas de implantação da Sociedade, pagando a esta a importância que 
lhe cabe, prevista no Plano Operacional Anual elaborado pela Administradora para o primeiro ano de operação 
da Sociedade; 

c) Quitar: (i) as Verbas Pré-Operacionais Condominiais e da SCP; (ii) as despesas relativas ao IPTU do(s) 
Flat(s); (iii) as taxas de condomínio extraordinárias; e, (iv) os valores solicitados pela Administradora que se 
mostrem necessá11os à formação e manutenção do Fundo de Reserva financeira da Sociedade, menc1onaJa 
Cláusula Décima Quinta abaixo. O Proprietário obriga-se, também, a quitar as taxas de condomínio ordi ár , s 
de seu(s) Flat(s), sempre que houver solicitação da Administradora. · Ói~/ ~~~r.A,v~ 
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d) O Proprietário obriga-se, ainda, em qualquer época em que a demonstração dos resultados das operações da 
Sociedade apresentar prejuízo, a aportar, sob pena de execução, dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento 
do respectivo aviso, a contribuição correspondente à sua participação nesse prejuízo, detenninada de acordo com 
a seguinte fórmula: "prejuízo apurado" multiplicado pelo "número de quotas do Proprietário", dividido pela 
"soma das quotas de todos os proprietários integrantes da Sociedade". Após o vencimento o valor em atraso 
será corrigido monetariamente, levando-se em consideração as disposições contidas na Cláusula XXII.1, abai.,o. 
Adicionalmente, enquanto perdurar o atraso, o Proprietário terá suspenso o seu direito ao recebimento de 
quaisquer valores, inclusive aluguéis, da Sociedade. 

d.1.) .A Administradora poderá, enquanto perdurar a necessidade de caixa, optar, a seu exclusivo 
critério, por substituir a arrecadação extraordinária do montante necessário para tal cobertura, pela 
utilização do valor correspondente que esteja disponível no fundo de reserva da Sociedade, adiante 
mencionado. 

d.2.) A Administradora fica autorizada a reter e cofI?.pensar valores devidos ao Proprietário com 
valores que este dever à Sociedade, bem como a reter valores devidos ao Proprietário, pela Sociedade, 
para pagamento de valores por ele devidos à Administrá.dora, agindo sempre que necessário por conta 
e ordem do Proprietário e mediante o envio dos documentos fiscais competentes, estendendo-se o aqui 
disposto aos débitos do Proprietário relativos às Verbas Pré-Operacionais Condominiais e do Apart
Hotel A Administradora, ainda que a Sociedade já tenha sido terminada, poderá reter a devolução 
da(s) unidade(s) autônoma(s) ao Proprietário, livre do pagamento de aluguéis, para <C'<ploração pelo 
tempo necessário à recuperação de qualquer valor devido e não pago pelo Proprietário à Sociedade 
e/ ou à Administradora. 

e) Efetuar, em favor da Administradora, contra solicitação e respectiva comprovação, o reembolso de toda e 
qualquer importância que, a qualquer momento, a Administradora venha a ser obrigada a desembolsar e que, 
por sua natureza, caracterize-se como uma responsabilidade da Sociedade, previamente estabelecida no 
Orçamento Anual, inclusive depois de seu eventual distrato ou rescisão, limitando-se a responsabilidade da 
Administradora por perdas correspondentes ao valor dos fundos por ela adiantados confo1me previsto neste 
instrumento. 

IV.2 - Ao alienar sua unidade autônoma, o Proprietário deverá obrigatoriamente transferir sua condição de 
Sócio participante da SCP, ficando o adquirente e/ou cessionái;io sub-rogado em todos os direitos e obrigações 
decorrentes deste instrumento, especialmente os relativos ao Contrato de Administração. Para formalizar a 
transferência, a Administradora deverá ser notificada por escrito, na qual deverá conter a qualificação do 
adquirente e/ ou cessionário e a assunção deste na posição contratual do alienante. 

IV.3 - É vedada a transferência da condição de Sócio Participante sem a alienação da respectiva unidade 
autônoma. 

V. CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DO PROPRIETÁRIO 

V.1. - Na Locação e na Sociedade: O Proprietário terá o direito de receber aluguéis em razão da locação de 
seu(s) Apartamento(s) à Sociedade, cujos termos, obrigações e disposições se encontram estabelecidos no 
Ane,'<o 1A do Anexo B do lnstrnmento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial, bem 
como aos dividendos decorrentes de sua participação na Sociedade, os quais poderão ser antecipados 
periodicamente, conforme disposições contidas neste instiumento .. 

V.2. - De Uso: 

a) O Proprietário terá direito, havendo disponibilidade, de ocupar um dos apartamentos do Apart
Hotel, obse1vadas as normas do programa da Administradora ªGo!d Card" ou outro programa que vier 
a substiuú-lo, e ainda, as seguintes condições: (i) o Proprietário pagará pelo período de ocupação o 
preço vigente praticado pela Sociedade na época em que se der a hospedagem, com desconto mín11no 
de SOo/o (cinquenta por cento) do valor das "diárias-balcão"; (ii) o Proprietário deverá solic1~t· ~· 
ocupação d1retamente à Administradora, na qualidade de Sócia Ostensiva ~ti~ m anteced ~ c1 ,. ~ 
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maXllna de 15 ( quinze) dias; (iii) na ocasião em que estiver ocupando apartamento do Pool, o 
Proprietário permanecerá com todos os seus direitos ao recebimento dos resultados das operações, na 
forma aqui prevista. 

a.1.) As prerrogativas das alíneas (i) e (ii), mencionadas neste item V.2., letra a), acima, somente poderão 
ser utilizadas pelo Proprietário, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, e pelo período máximo de 30 
(trinta) dias, de forma continuada ou não, ao longo de cada ano. Na hipótese do Proprietário ser pessoa 
jurídica, os benefícios mencionados nestas mesmas alíneas (i) e (ii), item V.3., letra a), no prazo retro 
indicado, poderão ser concedidos e usufruídos por até cinco pessoas previamente indicadas pelo 
representante legal do Proprietário. 

b) Fica vedada a compensação de despesas incorridas no Apart-Hotel, inclusive no período de estada 
do Proprietário, com aluguéis e dividendos futuros mesmo que eventualmente devidos ao Proprietário. 

VI. CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRADORA 

VI.1. - São obrigações e atribuições da Administradora: 

a) Promover, manter e administrar todos os serviços necessários às operações que constituem o objeto da 
Sociedade, de acordo com o padrão de qualidade por ela exigido e pela Rede à qual pertence a Marca; 

b) Realizar a seleção de todos os Empregados que exercerão atividades para a Sociedade, os quais, à exceção 
daqueles que eventuahnente se encai.."{arem nas condições mencionadas na letra (c), abai."{o, serão sempre 
empregados do Condomínio; 

e) Destacar os Empregados ou prestadores de serviços por ela contratados, para trabalhar, em caráter temporário 
ou permanente, de forma exclusiva ou não (ou seja, poderá ser contratado, exemplificativamente, um gerente 
regional de vendas, registrado na Administradora, para atender a vários empreendimentos situados na mesma 
área geográfica), para a Sociedade. Os valores dos salários, encargos e benefícios dos referidos Empregados 
serão considerados como despesas da Sociedade, e mensalmente reembolsados à Administradora, ou rateados 
com esta de forma proporcional, conforme o caso, incluindo-se, ainda, os tributos incidentes sobre tal 
reembolso; 

d) Definir a política de mar_keting e vendas da Sociedade, inclusive contratando terceiros que se façam 
necessários ao desenvolvimento dessa política; 

e) Definir também a política de concessões, locações, exploração e crédito das áreas comuns do Condomínio 
destinadas à alimentos e bebidas, lojas, agências e demais espaços comerciais localizados nas áreas comuns do 
Condomínio, cuja exploração esteja a cargo da Sociedade; 

t) Incluir a(s) unidades habitacional no sistema da central de reservas da Rede à qual pertence a Marca, em 
sistema informatizado que permita a realização de reservas das unidades autônomas do Pool diretamente do 
exterior ou não, através de terminais de companhias de aviação, agências de turismo e outras entidades ( Global 
Distríb11tion System - GDS). O custo deste serviço será debitado como despesa da Sociedade e corresponderá aos 
valores estipulados no Anexo 5 ao presente. Os referidos custos poderão variar em razão de aumento ou redução 
no custo do fornecimento desses serviços, visando a cobrança de valores equivalentes para todos os flats, apart
hotéis e hotéis da Rede à qual pertence a Marca, no Brasil e no exterior, mediante aviso prévio enviado pela 
Administradora, com no rrúnimo 30 (trinta) dias de antecedência, ao Conselho de Representantes do Pool. Será 
considerada como uma transação de reserva qualquer comunicação oral ou escrita feita por, ou e1n nome de, um 
indivíduo, ou grupo de indivíduos, confirmando a rese1va de qualquer apartamento integrante do Pool 
(independentemente do número de pernoites reservados); não será considerada uma transação de rese1va 
qualquer comunicação relativa a uma reserva já confirmada ou qualquer rese1va que seja posteriormente 
cancelada antes da data de chegada do hóspede ao Apart-Hotel; 

g) Ter celebrado, nos exatos termos da rrunuta contida no Anexo XI do Acordo Comercial este instrumentt 
condições estabelecidas no Item G da cláusula 4.2. do Acordo Comercial celebrado com a Incorporadora _ á\J 
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qualidade de sócia ostensiva da Sociedade e para a perfeita execução dos se1viços que prestará ao Apart-Hotel, 
e ainda, principalmente a fim de promover o perfeito gerenciamento do Pool e abertura dos canais de vendas do 
Apart-Hotel ao público em geral, contrato de prestação de serviços para a captação de receitas de hospedagens e 
eventos, com a empresa Hotel Direto Ltda.; 

h) Manter, na sua sede ou em outro local por ela designado, escrituração contábil e fiscal específica das 
operações da Sociedade, a ser realizada por terceiros, em livros adequados, conforme o Sistema Uniforme de 
Contabilidade Hoteleira ("Uniform System of Accounts for the Lodging Industry'', elaborado e atualizado pela 
"Internacional Association of Hospitality Accountants", com base nos princípios contábeis gerais aceitos, 
publicado e revisado periodicamente pelo "Financial Accounting Standards Board"), salvo quando a lei, as 
normas de escrituração comercial brasileira e/ ou o presente instrumento dispuserem de forma diversa, e elaborar 
a cada ano Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, que serão apresentados ao Proprietário no 
prazo de 90 (noventa) dias do final de cada exercício. O custo mensal dos serviços de supervisão dos relatórios e 
livros fiscais da Sociedade está incluído nos mesmos serviços prestados ao Condomínio; 

i) Mandar realizar, quando solicitado pelo Conselho de Representantes do Pool, às custas da Sociedade, 
auditoria externa e independente para verificar a escrituração de que trata a letra anterior; 

j) Elaborar e fornecer ao Proprietário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o demonstrativo financeiro da operação 
da Sociedade no mês anterior; 

k) Elaborar o Plano Operacional Anual para as atividades da Sociedade, nos termos da Cláusula XIII abaixo, 
apresentando-o ao Conselho de Representantes do Pool em até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a 
Assembléia Geral que irá aprová-lo; 

1) Conse1var, com recursos da Sociedade, a(s) unidade(s) habitacional(s), cuidando para que esta(s) e seus 
pertences sejam mantidos em bom estado de funcionamento, conse1vação e limpeza, responsabilizando-se pela 
sua devolução ao ténnino do presente instrumento nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvado o 
desgaste decorrente do uso normal; e, 

m) Promover e/ou participar, com recursos da Sociedade, nos termos de sua política de recursos humanos ou 
conforme dete1minado pela Administradora da Marca, de programas de treinamento para os Empregados que 
prestem serviços à Sociedade. 

VI.2. - Todas as obrigações assumidas perante terceiros, que forem necessárias para a consecução das operações 
objeto da Sociedade serão assumidas pela Administradora, que não terá poderes para constituir obrigações em 
nome do Proprietário, mantendo-se, porém, o Proprietário, na proporção de sua quota-parte, solidariamente 
responsável com a Administradora quanto aos débitos e responsabilidades decorrentes de quaisquer obrigações 
da Sociedade, sejam elas fiscais, trabalhistas ou de qualquer outra natureza, desde que não oriundas de atos 
ilegais da Administradora. Esta obrigação do Proprietário, relativamente ao período em que permaneceu como 
sócio, perdurará mesmo após o término ou eventual rescisão deste presente instrumento, desde que a 
responsabilidade em questão decorra da operação da Sociedade. 

VI.3. - A Administradora, ou qualquer sociedade a ela vinculada, jurídica ou economicamente, poderá prestar à 
Sociedade seiviços que, em princípio, seriam atribuídos a terceiros, tais como, elaboração de plantas e projetos 
arquitetônicos, reformas, se1viços técnicos de qualquer natureza, devendo os preços cobrados por tais serviços 
serem compatíveis com os praticados no mercado, por outras empresas que atuem nos respectivos setores, 
conforme concorrência a ser realizada, se possível, com 03 (três) destas empresas. 

VI.3.1. - Em adição ao disposto no item anterior, a Administradora, ou qualquer sociedade a ela 
vinculada jurídica ou economicamente, prestará serviços de tecnologia ao Apart~Hotel relacionados ao 
sistema de gestão apart-hoteleira, visando a centralização da base de dados deste e demais 
empreendimentos administrados pela Administradora, com uma única estrutura de equipamentos, 
serviços e sistemas, na busca de nururruzar custos que devem ser incort·dos pela Sociedade e maxllillzar 
as atividades e resultados operacionais, nos termos do Anexo 4 deste 1 s umento. 
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VII. CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DIREITOS DA ADMINISTRADORA 

VIl.1. - Dentre outros que estipulados neste instrumento, são também direitos da Administradora: 

a) receber pela administração da Sociedade, até o dia 10 (dez) de cada mês, os seguintes valores: (a.1) 3,0% (três 
por cento) da receita líquida das operações auferidas com a exploração do objeto da Sociedade, observada a 
fórmula de cálculo prevista neste instrumento, mais (a.2) 10% (dez por cento) do Lucro Operacional Bruto, 
levando-se em consideração o conceito previsto no Anexo A do Contrato de Administração Condominial; e, 

b) receber a participação nos lucros da Sociedade, referente à sua quota-parte, de acordo com o disposto na 
cláusula VIII. 

VII.2. - Todos os pagamentos previstos nas alíneas (a) e (b) do item anterior serão sacados pela 
Administradora contra a Sociedade por meio de notas fiscais e/ ou faturas de serviços, que serão 
contabilizados como despesas da Sociedade. 

Vll.3. - Qualquer diferença eventualmente apurada entre valores devidos e os efetivamente pagos será objeto de 
acerto no mês subseqüente ao da sua constatação. 

VIII. CLÁUSULA OITAVA - DOS LUCROS E RECEITAS LÍQUIDAS DAS OPERAÇÕES. E 
DEMAIS DISPOSIÇÕES SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA 
ADMINISTRADORA E DISTRIBUIÇÃO DE VALORES AO PROPRIETÁRIO 

VIII.1. - O lucro operacional líquido das operações da Sociedade será apurado anualmente e será definido 
como a diferença entre a receita líquida das operações, e as despesas relativas a todos os Flat{s) integrantes do 
Pool e as demais operações realizadas pela Sociedade, incluindo, ainda, suas despesas gerais, tudo confonne 
nesta Cláusula definido. 

VIII.2. - A receita líquida das operações da Sociedade compreenderá todas as importâncias recebidas pela 
Sociedade pela sublocação da(s) unidade(s) habitacional(s) integrante(s) do Pool, inclusive indenizações por 
danos a ele(s) causados, pela exploração da(s) vaga(s) de garagem, pelos serviços condominiais ("Facilidades e/ ou 
Serviços de Terceiros", conforme disposto na Cláusula Segunda, Item 2.2., letra C do Contrato de Administração 
Condominial celebrado com o Condomínio) quando prestados pela Sociedade aos hóspedes, moradores, e 
clientes do Apart-Hotel, os resultados das aplicações financeiras de todos os saldos existentes e depositados em 
conta da Sociedade e demais atividades correlatas, após deduzidos os tributos, contribuições ou taxas de 
qualquer natureza incidentes sobre as operações da Sociedade. 

VIIl.3. - As despesas pagas ou incorridas pela Sociedade, relativas às operações que constituem objeto do 
presente instrumento compreendem, dentre outras necessárias para sua implantação e funcionamento, as 
seguintes: (a) aluguéis pagos ao Proprietário e demais sócios; (b) os gastos com publicidade, promoção, 
reservas e programas de marketing corporativos promovidos pela Sociedade e/ou pela Administradora; (e) 
despesas condominiais ordinárias, repasses com custo de pessoal, avisos de lançamento de recuperação e 
repasses de custos operacionais, despesas com Empregados e pessoal contratado, inclusive contribuições 
previdenciárias, impostos e taxas inerentes à atividade conforme legislação em vigor, despesas operacionais, 
custos administrativos e contábeis, serviços de terceiros, inclusive de lavanderia, legais, comissões e agentes de 
viagem, comissões de locação e tarifas de cartões de crédito; (d) materiais, estoques e serviços de qualquer 
natureza, inclusive honorários, eventual repasse de parte dos custos relativos aos seguros contratados pelo 
Condomínio, fornecimento de luz, gás e telefone; (e) valores destinados à constituição e manutenção dos 
fundos desta Sociedade, para reposição de equipamentos e manutenção, conservação e reparos da(s) unidade(s) 
habitacional(s) e dos pertences que a integram, nos termos deste instrumento; (f) as taxas de serviços públicos 
relativas às unidades habitacionais integrantes do Pool; (g) as remunerações (gerenciamento e franquia) devidas à 
Administradora; (h) toda e qualquer despesa direta ou indiretamente relacionada ao uso da Marca, e à 
respectiva franquia, inclwndo as contribuições para o fundo de marketing insti~nal da Rede à qual pertence a 
Marca (1,0% (hum por cento) da Receita Líquida das Operações), desde qu ão tenham sido 1r1cluídas nas 
despesas condorruniais. ~ 
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VIII.4. - Para fins de cálculo da remuneração devida à Administradora pela taxa de incentivo da Sociedade, 
fica desde já estabelecido que o Lucro Operacional B1uto da Sociedade será obtido por meio da dedução da 
receita liquida das despesas referidas nas alineas (b), (c), (d), (f) e (h) do item precedente, também conceituado no 
Anexo A do Contrato de Administração Condominial. As despesas decorrentes de quaisquer 
inadimplementos, por parte do Proprietário ou outros sócios, de suas obrigações perante a Sociedade, não 
serão deduzidas da receita líquida para fins de apuração do lucro operacional btuto. 

VIII.5. - Na hipótese de o restaurante e/ ou outras áreas, equipamentos e serviços comuns virem a ser 
explorados pela Sociedade, toda contabilidade relativa à essa exploração será feita separadamente pela 
Administradora, às expensas da Sociedade, integrando o respectivo resultado o lucro líquido das operações da 
Sociedade para fins de distribuição de resultados aos sócios. 

IX. CLÁUSULA NONA- DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS 

IX.1. - Os lucros líquidos anualmente apurados terão a aplicação que lhes for determinada pela Administradora 
em conjunto com Conselho de Representantes do Pool, abai..xo mencionado, respeitadas as condições previstas 
na Cláusula Oitava acima, garantida a todos os Proprietários a sua participação proporcional. 

IX.2. - .A participação de cada Proprietário será definitivamente apurada e paga anualmente, podendo, no 
entanto, ser objeto de adiantamentos mensais, sempre que, por recomendação da Administradora baseada em 
sua experiência profissional, a situação econômica e de caixa da Sociedade assim o permitir, e mediante 
deliberação escrita favorável do Conselho de Representantes do Pool abaixo referido. 

X. CLÁUSULA DÉCIMA- DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA 

X.1. - Nos termos do Código Civil em vigor e de acordo com o disposto no item VI.2. acima, a Sociedade será 
sempre representada pela Administradora, de forma que todas as obrigações contraídas pela Sociedade perante 
terceiros o serão feitas exclusivamente pela Administradora na forma como melhor lhe convier, respeitados: (a) 
os princípios da boa-fé e transparência; (b) a busca pela maximização dos lucros da Sociedade; (c) o 
cumprimento do Plano Operacional Anual; e (d) as orientações e deliberações da Assembleia Geral de sócios e 
do Conselho de Representantes da SCP. 

X.1.1. - Nos termos do quanto acima expresso, e sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos 
negócios sociais, nem tampouco o Proprietário nem tampouco o Conselho de Representantes do Pool 
poderão tomar parte nas relações da Administradora com terceiros, sob pena de responderem 
solidariamente com esta pelas obrigações em que inte1vier. 

X.1.2. - Sem prejuízo das condições retro previstas, o(s) Proprietário(s) responderá(ão), de acordo com 
sua quota-parte na Sociedade, perante a Administradora, nos exatos termos do quanto definido e 
disposto neste presente instrumento. 

XI. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

XI.1. - Os Proprietários terão um órgão de representação junto à Administradora, formado por 03 (três) deles, 
e deverão nomear entre eles 01 (um) Proprietário para que exerça o cargo de Presidente de referido conselho. 
Estes 03 (três) Proprietários formarão o denominado "Conselho de Representantes do Pool", conforme já 
definido no Anexo A do Contrato de Administração Condominial, e cujas atribuições, além de outras 
estipuladas neste instrumento, são as abaixo elencadas: 

a) Examinar a escrituração da Sociedade, emitindo parecer; 

b) Discutir com a Administradora qualquer assunto referente à Sociedade e que lhes seja submetido, inclusive 
as contas e demais demonstrações financeiras da Sociedade apresentadas pela Administradora, e em especial o 
Plano Operacional Anual elaborado pela Administradora, incumbindo-lhe quando solicitado, dar sua 
aprovação ou consentimento a atos a serem praticados pela Administrado , devendo eventual recusa ser 
fundamentada e feita por escrito; 
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e) Negociar com a Administradora o valor do aluguel devido pela Sociedade aos Proprietários, em razão do 
comportamento da conjunrora econômica, do mercado de locação de imóveis com serviços, da performance do~ 
negócios sociais e das conveniências de gerenciamento fiscal e financeiro da Sociedade; e, 

d) Agir como procurador dos Proprietários para vistot"iar e receber as unidades autônomas de todos os 
Proprietários que não o façam pessoahnente, no caso de extinção da Sociedade que ora se forma; 

e) Deliberar a respeito do deferimento do ingresso de novos Proprietários, bem como sua exclusão, mas não 
sem antes ser ouvida a Administradora; 

XI.2. - Os Proprietários que comporão o Conselho de Representantes do Pool serão eleitos nas Assembleias 
Gerais da Sociedade e não responderão em nenhum caso, individual ou coletivamente, pelas obrigações dos 
seus representados. 

XI.3. - A Administradora reunir-se-á com o Conselho de Representantes do Pool ao menos uma vez a cada 3 
(três) meses, mediante convocação enviada por carta. Sem prejuízo das reuniões com o Conselho de 
Representantes do Pool, a Administradora convocará por escrito e anuahnente as Assembleias Gerais da 
Sociedade, especiahnente para os fins estipulados no item XIl.12. 

XI.3.1. - Das reuniões do Conselho de Representantes do Pool lavrar-se-á ata a fim de que dela conste, 
de forma sumária, as deliberações havidas e aprovadas por maioria de votos, e para serem 
posteriormente submetidas às Assembleias Gerais da Sociedade. Dessas reuniões a Administradora 
sempre participará, devendo haver justificativa para sua não convocação ou comparecimento. 

XI.4. - Aplicam-se ao Conselho de Representantes do Pool, no que couber, as regras estipuladas na Convenção 
Condominial ao Co1po Diretivo do Condomínio, bem como às suas reuniões, as regras abaixo estipuladas para 
as Assembleias Gerais da Sociedade. 

XII. CIÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

XII.1. - Serão sempre realizadas, por ano, duas Assembleias Gerais Ordinárias, para assim atender o quanto 
estabelecido no item X.II.13. abai..xo e, sempre que necessário e os interesses da Sociedade assim o exigirem, 
Assembleias Gerais Extraordinárias, que poderão ser realizadas a qualquer momento, desde que observadas as 
formalidades dispostas nos subitens abah::o. 

XII.2. - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Administradora ou pelo Presidente do Conselho de 
Representantes do Pool, ou em casos excepcionais pelos Proprietários- diretamente, desde que tal convocação 
seja feita pelo núnimo de 1/5 (um quinto) do total de Proprietários. 

XIl.3. - As Assembleias Gerais da Sociedade serão realizadas no Apart-Hotel ou, excepcionahnente, em outro 
local indicado pela Administradora, com a respectiva justificativa. 

XIl.4. - As convocações das Assembleias Gerais da Sociedade indicarão o resumo da Ordem do Dia, a data, o 
horário da primeira e segunda convocação e o local da Assembléia, e serão assinadas por aqueles que as 
estiverem convocando. As convocações para as Assembleias Gerais Ordinárias serão acompanhadas de cópia do 
Plano Operacional Anual ou das demonstrações financeiras da Sociedade, conforme a respectiva ordem do dia, 
e outros documentos que a Administradora deseja ver aprovados. 

XII.4.1. - Entre a data da convocação e a data da realização Assembléia deverá haver um prazo de 8 
(oito) dias corridos, no mínimo. 

XII.4.1.1. - As Assembleias Gerais Extraordmárias, em havendo~essidade e urgência de sua 
realização, poderão ser convocadas com prazos de 05 (cinco) ia corridos, quando houver 
comprovada urgência. 
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XIl.4.2. - É lícito, no mesmo aviso, fornr o momento em que se realizará a Assembléia em primeira e 
segunda convocação, com um intervalo entre ambas de 30 (trinta) minutos, no mínimo. 

XII.5. - As Assembleias Gerais serão presididas por um Proprietário especiahnente aclamado entre os 
presentes, e secretariada por qualquer pessoa que devidamente indicada pela Administradora. O presidente da 
Assembléia deverá se manifestar sempre que for instado ou tiver relevante opinião a externar, ou ainda para 
organizar o andamento dos trabalhos. 

XIl.6. - É defeso aos membros do Conselho de Representantes do Pool presidir ou secretariar os trabalhos da 
Assembléia, salvo se os Proprietários presentes deliberarem em sentido contrário. 

XII. 7. - Os votos de cada sócio, apurados em Assembléia, corresponderão à quantidade de quotas com que estes 
participaram nesta Sociedade. 

XIl.8. - Não poderão votar nas Assembleias Gerais os Proprietários que estiverem inadimplentes junto à 
Sociedade, salvo quando se tratar de Assembléia em que a matéria em exame ou discussão tenha que ser 
apreciada e aprovada pelo quorum mínimo igual ou superior a 2/3 (dois terços) das quotas-partes da Sociedade. 

XIl.9. - É lícito ao Proprietário se fazer representar nas Assembleias Gerais, por procurador com poderes 
especiais. Poderá um único procurador ser portador de vários instrumentos de procuração e, pois, desta forma, 
representar vários Proprietários. 

XII.10. - O instrumento de procuração, seja ele público ou particular, deverá ser apresentado ao presidente da 
Assembléia e deverá ser exibido devidamente datado e assinado pelo outorgante, com firma reconhecida em 
cartório, e ainda constar a qualificação completa do procurador nomeado. 

XII.11. - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizar-se-ão, em primeira convocação, com a 
presença dos Proprietários que representem 2/3 (dois terços) do total de sócios da Sociedade e, em segunda, 
com qualquer número, respeitando-se, em qualquer hipótese, para validade das decisões tomadas, o quorum 
mínimo estipulado por lei e por este instrumento. 

XII.12. - Compete à Assembléia Geral da Sociedade: 

a) Eleger ou destituir os membros do Conselho de Representantes do Pool; 
b) Deliberar sobre as contas e demais demonstrações financeiras apresentadas pela Administradora; 
e) Deliberar a respeito do Plano Operacional Anual; e, 
d) Deliberar sobre quaisquer outras questões de interesse dos Proprietários. 

XII.13. - A Assembléia Geral Ordinária será realizada em duas etapas: (a) uma em até 30 (trinta) dias anteriores 
ao término de cada Ano Fiscal, para fins exclusivos de aprovação do Plano Operacional Anual referente ao ano 
seguinte; e outra, (b) até o final do mês de março de cada ano subseqüente, para fins de aprovação das contas da 
Sociedade, eleição do Conselho de Representantes do Pool, quando for o caso, e deliberação dos demais 
assuntos à ela submetidos. 

XII.14. - As decisões das Assembleias, ressalvados quo1uns específicos previstos neste instrumento, serão 
sempre tomadas por maioria de votos válidos a ela presentes, obrigando o cumprimento das deliberações à 
totalidade dos Proprietários, inclusive os que a ela não comparecerem. 

XII.15. - Será considerada nula toda e qualquer decisão que afete as condições negociais e operac10nais 
relacionadas à Administradora e à Marca, constantes deste instrumento, especiahnente aquelas referentes às 
suas taxas e ao prazo de vigência desta Sociedade. 

XIII. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO PLANO OPERACIONAL ANUAL 

XIII.1. - A Administradora deverá apresentar ao Conselho de Representant,ed Pool, até 90 (noventa) dias 
anteriores ao término de cada Ano Fiscal, o Plano Operacional Anual da Soei a e :eferente ao ano seguinte, 
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do qual constarão, para conhecimento destes, as principais metas previstas para o ano, o orçamento anual, e as 
linhas gerais das políticas comerciais a serem desenvolvidas. Adicionalmente, o Plano Operacional Anual deverá 
ser apresentado pela Administradora em Assembléia Geral Ordinária da Sociedade, a ser realizada, nos te1mos 
do Item XII.13. acima, em até 30 (trinta) dias antes do ténnino de cada Ano Fiscal. 

XIIl.1.1. - A Administradora apresentará ao Conselho de Representantes do Pool, em reunião 
devidamente convocada e formalizada nos termos dos Itens XI.2. e XI.2.1. acima, ou diretamente aos 
Proprietários, em Assembléia Geral, desde que observadas todas as regras e procedimentos descritos na 
Cláusula Décima Segunda acima e caso ainda não tenha sido instituído o Conselho de Representantes do 
Pool, o Plano Operacional Anual para o primeiro ano de operação da Sociedade (período 
compreendido entre a Data de Abertura do Apart-Hotel e 31 de dezembro do mesmo Ano Fiscal). 

XIIl.2. - O Plano Operacional Anual conterá as seguintes previsões: taxa de ocupação, diária média, receita 
b1uta, lucros departamentais, deduções, despesas operacionais, lucro operacional bruto, Receita Líquida, Fundo 
de Reserva Financeira e de Reposição de Ativos da Sociedade, reformas e melhorias estrnturais, seguros 
cujo pagamento do prêmio incumba à Sociedade, e volume de capital de giro necessário para a operação, que de 
acordo com a experiência da Administradora não deverá ser inferior a R$ 1.500,00 Qmm mil e quinhentos reais) 
por unidade habitacional corrigidos de acordo com a variação do IGP-M/FGV, nos termos do item XXII.1. 
abaixo. 

XIIl.3. - Enquanto houver dúvida das partes a respeito de qualquer ponto relevante do Plano Operacional Anual 
apresentado, a Administradora, com relação aos pontos em discussão, continuará administrando a Sociedade 
de acordo com o Plano Operacional Anual referente ao Ano Fiscal anterior, atualizado monetariamente com 
base no índice de correção estipulado neste instrumento e acrescido das modificações que julgar necessárias, de 
acordo com sua experiência profissional e as necessidades do mercado. 

XIII.4. - As disposições constantes do Plano Operacional Anual servirão como diretrizes para orientar as 
decisões a respeito da administração da Sociedade, não obrigando a Administradora, a alcançar as previsões, 
metas e políticas ali constantes. 

XIV. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

XIV.1. - Nos termos do Item XII.13., letra (b), acima, até final do mês de março de cada ano, a Administradora 
submeterá aos Proprietários, para aprovação em Assembléia Geral Ordinária, o encerramento da contabilidade 
referente ao exercício financeiro do Ano Fiscal passado, sem embargo de poder proceder a encerramentos 
parciais a cada período de 6 (seis) meses. 

XIV.1.1. - Nos termos dos Itens XI.1., letra (b), acima, os relatórios contábeis, sejam anuais ou 
semestrais, deverão ser apresentados aos membros do Conselho de Representantes do Pool com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data que se pretende encaminhá-los aos Proprietários para 
aprovação em Assembléia. 

XIV.1.2. - Uma vez aprovado pelos condôminos o relatório contábil contendo o encerramento da 
contabilidade referente ao exercício financeiro do Ano Fiscal passado, ainda que parcial, referido 
documento não poderá ser alvo de questionamentos futuros, quanto às informações e lançamentos ali 
apontados. Assim, o relatório ou demonstrativo operacional anual, ou semestral, será então atestado 
como verdadeiro, correto e completo pela Administradora e identificará quaisquer discrepâncias entre 
tal relatório e os demonstrativos mensais. 

XV. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS FUNDOS 

XV.1. - A Sociedade terá dois Fundos, a saber: 

a) Um de Reserva Financeira, cujos recursos serão mantidos e usados na operação das atividades da 
Sociedade, sempre que houver casos de insuficiência de caixa para manter a Soci:~ade em operação e pleno 
vigor, ficando a Administradora autorizada a efetuar os saques necessános par, sse fim. Referido Fundo 
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deverá estar formado dentro do prazo maximo de 12 (doze) meses a contar do míoo das atividades da 
Sociedade, e assim será mantido durante todo o prazo de vigência da Sociedade, em montante equivalente a, 
no mínimo, um mês de custo operacional da Sociedade, valor este que será sempre calculado com base no 
Plano Operacional Anual apresentado anuahnente pela Administradora, sem embargo de a Administradora 
manter mensahnente na conta corrente da Sociedade disponibilidade financeira suficiente para suportar 15 
(quinze) dias de operação; 

b) Um de Reposição de Ativos, cuja arrecadação mensal e manutenção são obrigatórias, e serão recolhidos e 
pagos pela Sociedade de acordo com os percentuais abaixo, sendo seus recursos utilizados de acordo com as 
insuuções da Administradora e destinados principalmente a assegurar que a Sociedade sempre possa contar 
com recursos para serem utilizados na conservação, manutenção e reposição, esta última quando necessária, de 
móveis, utensílios, aparelhos, equipamentos e instalações da(s) unidade(s) habitacional(s), de fo1ma a manter tais 
itens dentro dos padrões internacionais da Rede à qual pertence a Marca e das exigências legais de segurança, 
higiene e conservação. Além disso, o Fundo de Reposição de Ativos servirá também para eventuais reposições 
do Fundo de Reserva Financeira, acima mencionado. Da Receita Líquida da Sociedade serão então abatidos 
mensalmente os percentuais abai.."'<:o para formação e manutenção deste Fundo: 

r ANO FISCAL o/o da Receita Líquida 
1º 3% 
2º 4% 

' 
\-

3º 5% 
4º e seguintes 6°/o 

:XV.1.1. - Fica desde já estabelecido que sempre que a Sociedade necessitar e os valores mantidos nos 
Fundos acima mencionados não forem suficientes para atingir os objetivos a que se destinam, quais 
sejam: (i) o de Reserva Financeira, não detiver saldo suficiente de cai..-xa para manter a Sociedade em 
operação e pleno vigor, em montante equivalente a, no mínimo, um mês de custo operacional da 
Sociedade; ou (ii) o de Reposição de Ativos não for suficiente para assegurar à Sociedade recursos 
para serem utilizados na conservação, manutenção e reposição, quando necessária, de móveis, utensílios, 
aparelhos, equipamentos e instalações do(s) Flat(s), ou ainda, no caso de este último não detiver 
recursos para suportar eventuais reposições necessárias no fundo de Reserva Financeira; os 
Proprietários se comprometem a aportar, sempre que assim solicitado pela Administradora e, que de 
acordo com sua experiência profissional assim julgar necessário, todos e quaisquer recursos adicionais 
para atender às necessidades da Sociedade. 

XV.2. - As previsões de retiradas do Fundo de Reposição de Ativos, em cada Ano Fiscal da Sociedade, 
deverão estar incluídas no respectivo Plano Operacional Anual, facultando-se porém, à Administradora efetuar 
saques ou realocar recursos não previstos no Plano Operacional Anual, em casos imprevistos e emergenciais, 
desde que tais acréscimos ou realocações não superem os saldos de referido Fundo, salvo se expressamente 
aprovados pelo Conselho de Representantes do Pool. 

XV.3. - O eventual saldo positivo dos fundos acima, ao final de cada Ano Fiscal será automaticamente tomado 
como saldo inicial para o Ano Fiscal subseqüente, não podendo os Proprietários efetuarem saques nos referidos 
Fundos. 
XV.4. - Os recursos dos referidos Fundos deverão ser aplicados preferencialmente em contas correntes 
bancárias separadas e, sempre que houver disponibilidade, em bancos de primeira linha, ficando tais aplicações, 
bem como toda e qualquer movimentação dessas contas, sob responsabilidade da Administradora. 

XV.5. - Fica ajustado que, para fins de cálculo do lucro operacional b1uto, mencionado no item VIII.4., acima, 
bem cÜmo no Anexo A ao Contrato de Administração Condominial, os Fundos de que trata esta cláusula, 
bem como o de Reserva Condomirual não serão considerados como despesas dedutíveis. Ademais, os aportes 
nos fundos mdicados nas letras (a) e (b) do item XV.1 acima são tidos comci;rori:ários em face de qualquer 
outro pagamento devido ao Proprietário. ~ 
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XV.6. - Pertencerão exclusivamente aos Proprietários todas as benfeitorias e eventuais acessões decorrentes dos 
reparos, reposições, renovações ou alterações efetuadas, pela Sociedade, no Apart-Hotel e seus respectivos 
Flats. 

XVI. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· DA VIGÊNCIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM 
CASOS DE EXTINÇÃO DA SOCIEDADE 

XVI.1. - O presente instrumento fica com sua eficácia subordinada às condições suspensivas de que, até 1 (um) 
mês antes da data prevista para a Abertura do Apart-Hotel ao público, (i) tenham aderido à esta Sociedade 
100% (cem por cento) das unidades habitacionais; (ii) tenham a(s) unidade(s) habitacional(s) sido entregues à 
Sociedade, devidamente mobiliados, equipados e em condições de serem operados para consecução do seu 
objeto social, (iii) tenha sido a Administradora formahnente contratada para administração do Condomínio; 
(iv) estejam as áreas comuns do Condomínio completamente montadas, equipadas e decoradas; (v) tenham 
sido pagas todas as Verbas Pré-Operacionais Condorniniais e do Pool, incluindo-se o valor do capital de giro 
inicial; e, (vi) tenham sido obtidas todas as licenças relativas ao Condomínio. 

XVI.1.1. - Implementadas todas estas condições, a Administradora comunicará ao Proprietário o 
início das atividades da Sociedade, assmnindo os Proprietários as obrigações e direitos previstos neste 
contrato. 

XVI.1.2. - A partir da implementação de todas as condições acima referidas, o presente instrumento 
passa a ter integral vigência e eficácia, e a Sociedade tornar-se-á então plenamente ativa e instituída, 
independentemente de qualquer nova formalidade, iniciando-se o período operacional da Sociedade, 
que permanecerá' em vigor por 08 (oito) anos contados da data de emissão da primeira nota fiscal de 
prestação de serviços emitida pela Sociedade, prorrogando-se automática e sucessivamente por 
períodos de 04 (quatro) anos cada, salvo se qualquer das partes enviar notificação à outra parte 
comunicando seu desejo de não prorrogá-lo, com antecedência mínima de 6 (seis) meses em relação ao 
término de cada período. As partes desde já concordam que a primeira prorrogação do prazo de vigência 
do presente Contrato será automática e obrigatória para as partes caso a Administradora, durante o 
período compreendido entre o 5º (quinto) ano até o 8º (oitavo) ano de vigência, atinja, no mínimo, 95°/o 
(noventa e cinco por cento) das projeções constantes do Plano Operacional Anual aprovado da 
Sociedade, durante o período compreendido entre o 5º (quinto) e o 8º (oitavo) ano de administração. 
Caso a Administradora não atinja a meta retro estabelecida durante o período retro mencionado os 
Proprietários terão a faculdade de optar pela rescisão contratual, devendo para tanto comunicar por 
escrito a Administradora de sua intenção, com antecedência mínima de 6 (seis) meses em relação ao 
término do período. 

XVl.1.3. - Os Proprietários e a Administradora reconhecem que constitui requisito básico e 
indispensável à operação do Apart-Hotel a congregação da totalidade da(s) unidade(s) habitacional(s), 
por intermédio da formação do Sistema Associativo de Locações, e, em consequência, renunciam 
expressamente a qualquer direito de retirar-se da Sociedade, respeitado o disposto no item IV.2, da 
cláusula quarta. 

XVIl.2. - As Partes, sem qualquer ônus ou penalidade ou pagamento de danos e prejuízo, poderão considerar 
extinta a Sociedade, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, se: 

a) O Apart-Hotel, por qualquer razão, for parcial ou totahnente destruído, impedindo a sua normal operação, e 
não for possível repará-lo ou reconstruí-lo em sua forma original em menos de 12 (doze) meses, permanecendo a 
Administradora com o direito de receber as cabíveis indenizações de seguro de lucros cessantes a que fizer jus; 

b) O Apart-Hotel for parcial ou totalmente declarado de interesse ou utilidade pública, ou estar sob a iminência 
de ser total ou parciahnente desapropriado, tornando inviável a sua operação dentro dos padrões da Marca, 
podendo as partes pleitearem junto aos órgãos públicos envolvidos as indeniza~-s que julgarem devidas; 

c) Caso as partes não tenham interesse em renovar o prazo de vigência da soei d ; 
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d) Caso as partes descumpram quaisquer de suas obrigações por 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da 
notificação, sem o prejuízo de a parte faltosa responder pelas perdas e danos. Na hipótese de a parte faltosa sanar 
o inadimplemento, cessarão então os efeitos da notificação, permanecendo assiin a Sociedade e o presente 
instrumento em pleno vigor. 

XVII.3. - A Administradora poderá requerer a extinção da Sociedade, mediante notificação prévia de 30 (trinta) 
dias, e sem que esta incorra em qualquer ônus, penalidade ou pagamento de dano e prejuízo aos Proprietários, 
podendo, entretanto, receber eventuais valores indenizatórios a que fizer jus, se: 

a) 20º/o (vinte por cento) dos Proprietários se tornarem inadimplentes com relação às obrigações assumidas nos 
termos deste instrumento, quando qualquer prejuízo da Sociedade não for integrahnente coberto e/ ou a 
Sociedade não tiver capital de giro suficiente para arcar com seus compromissos; 

b) Durante 24 (vinte e quatro) meses consecutivos ou 36 (trinta e seis) meses alternados, o resultado das 
operações da Sociedade demonstrar prejllizo, e desde que não haja mais recursos no Fundo de Reserva 
Financeira; 

e) Após 15 (quinze) dias corridos da data do envio de notificação pela Administradora, manifestando 
discordância com alguma alteração na Convenção de Condomínio, no Plano Operacional Anual aprovado ou 
com a tomada de alguma deliberação pela Assembléia Geral da Sociedade ou pelo Conselho de Representantes 
da SCP, que dificulte ou impossibilite a adequada e.xploração apart-hoteleira do empreendimento, sem reforma 
do ato praticado; 

d) A Administradora vier a ser destituída das funções de administradora do Condomínio; 

e) Ocorrerem quaisquer eventos extraordinários cuja causa não possa ser controlada ou evitada pela 
Administradora (inclusive alterações legais, regulamentares ou outras ações que gerem incremento substancial 
dos custos), e que impeçam a normal operação do Apart-Hotel por um período superior a 6 (seis) meses 
contados da ocorrência ou do término do evento, confo1me o caso. 

XVI.3.1. - Ocorrida a hipótese mencionada na letra (a) acima, a Administradora notificará os 
Proprietários para efetuarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os pagamentos devidos e solicitados, sob 
pena de, imediatamente, a Administradora, sem ônus para si, considerar rescindido este instrumento e 
consequentemente extinta a Sociedade. 

XVI.4. - Os Proprietários poderão requerer a extinção da Sociedade, e sem que esta incorra em quaisquer ônus, 
penalidades, ou pagamento de dano e prejuízo aos Proprietários, podendo, entretanto, receber eventuais valores 
indenizatórios a que fizer jus, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias contados da realização da 
Assembleia Geral que deliberar nos casos de: 

a) A Administradora se mantiver inadimplente de suas obrigações por período superior a 90 (noventa) dias 
consecutivos; 

b) A Administradora não alcançar, a partir do 3° (terceiro) ano de funcionamento da Sociedade, 75% (setenta e 
cinco por cento) das metas previstas no Plano Operacional Anual, por (i) 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, 
ou (ii) trinta e seis) meses alternados. 

XVI.4.1. - Os quo1uns exigidos para as deliberações da Assembleia Geral da Sociedade para os casos 
previstos nas alíneas "a" e "b" acima será de 75% (setenta e cinco por cento) do fundo de participação. 

XVI.5. - Uma vez extinta a Sociedade, por qualquer razão, a Sociedade devolverá a(s) unidade(s) 
habitacional(s) ao Proprietário em até, no máximo, 60 (sessenta) dias a contar da data efetiva de sua extinção. Se 
a Sociedade não puder devolver o Flat ao Proprietário no prazo retro previsto, em virtude de atos de terceiros, 
o prazo de vigência da Sociedade se estenderá por mais tantos meses quanto a Administradora e o Conselho 
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poderá ultrapassar 3 (três) meses da data efetiva da extinção da Sociedade, o Proprietário, a Sociedade e a 
Administradora, no gozo de todos os direitos e obrigações aqui previstos. 

XVI.6. - O Proprietário, findo o presente instrumento, ou em casos extinção da Sociedade por completo, fará 
jus à sua Quota-Parte do Lucro Líquido do ano,pro-rata temporis de sua permanência. 

XVI.7. - Uma vez extinta a Sociedade, observadas as normas estipuladas na Cláusula Décima Terceira do 
Contrato de Administração Condominial, o acerto de contas finais deverá se basear nos lançamentos contábeis 
por regime de competência, sujeitando-se referido titular do Flat a receber eventual rendimento pendente e 
apurado dessa forma, na data em que houver, para tanto, disponibilidade de cabrn. 

XVI.8. - Extinta a Sociedade, por qualquer motivo, as seguintes providências serão adotadas: 

a) A Administradora, dentro de 60 (sessenta) dias após o término deste Contrato, preparará e entregará, por 
conta do Condomínio, um demonstrativo contábil, incluindo quaisquer somas eventualmente devidas entre as 
partes, nos termos deste Contrato; · 

b) A Administradora disponibilizará e entregará aos Proprietários os livros, documentos e registros 
pertencentes à Sociedade; 

e) A Administradora desconectará o banco de dados do software de gestão apart-hoteleira por ela utilizado, 
entregando à SCP e/ou ao Condomínio todas as informações contábeis, fiscais e financeiras do Apart-Hotel 
referentes ao período em que administrou o empreendimento, e; 

d) As partes declaram que cooperarão mutuamente e de boa-fé para completarem a transação pacífica e 
ordenada para a futura administradora e sócia da nova SCP que se formará, declarando os Proprietários que 
toda e qualquer propriedade intelectual da Administradora, da(s) Afiliada(s), controladora(s) ou controlada(s) de 
ambas que, eventualmente, permanecer em seu poder será devolvida à Administradora, independentemente de 
interpelação ou notificação, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do término deste Contrato, 
sob pena de arcar com o pagamento de indenização por retenção e uso indevido e não autorizado. 

XVI.8.1. - Fica ajustado que se ocorrer a extinção desta Sociedade, independente do motivo que o 
originou, a Administradora poderá resolver, sem qualquer ônus ou penalidade a ela imposta, o 
Contrato de Administração Condominial que firmou com o Condomínio. Ocorrida a hipótese de 
que trata este item, os Proprietários, pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da efetiva extinção, 
deverão respeitar os compromissos eventualmente assumidos pela Administradora em nome da 
Sociedade. 

XVI.8.2. - Uma vez extinta a Sociedade, por que motivo for, a Administradora, de imediato, 
descontinuará totalmente o uso da Marca no Apart-Hotel, em suas formas nominativas, figurativas e 
derivadas, assim como os sistemas operacionais próprios, ou que ela tenha licenciado ao Apart-Hotel, 
bem como dos elementos distintivos, padrões e procedimentos de qualidade, especificações, normas e 
procedimentos de sua propriedade, devendo as despesas com a retirada serem totahnente custeadas pela 
Sociedade. 

XVI.8.3. - Se o Proprietário, o ApartwHotel ou o Condomínio, continuarem o uso da Marca após 
extinta a Sociedade, em qualquer de suas formas nominativas, figurativas e/ ou derivadas deverá pagar à 
Administradora, a título de uso não autorizado da aludida Marca, mensalmente e por todo o tempo em 
que perdurar o uso indevido da Marca, a multa não compensatória estipulada em 5°/o ( cinco por cento) 
da média do valor corrigido das despesas operacionais da Sociedade, tomando-se em conta os seus 6 
(seis) últimos meses de operação, sem embargo das medidas judiciais competentes que a 
Administradora poderá adotar para a cessação imediata do uso da Marca, incluindo-se o pleito de 
indenização por danos morais. 

XVI.8.4. - Terminado este 111strumento e uma vez plenamente extinta as~· dade, por que motivo for, todas as 
111formações, manuais, sistemas e softwares identificados como de pr pr dade e/ ou de uso exclusivo da 
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Administradora destinados ao funcionamento da Sociedade e que eventualmente tenham sido por esta 
disponibilizados deverão ser devolvidos imediatamente à Administradora, tal como foram recebidos, ficando 
vedada qualquer utilização posterior, sob pena de configuração de crime de apropriação indébita. A 
inobse1vância do disposto neste item autorizará a Administradora a tomar as medidas judiciais pertinentes. 

XVII. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA CESSÃO 

XVIl.1. - A Administradora poderá ceder os direitos e obrigações previstos no presente instrumento, para 
empresas do mesmo gi.upo econômico, independentemente de anuência dos Proprietários ou Conselho de 
Representantes do Pool, devendo, entretanto, comunicar o Conselho de Representantes do Pool deste fato, por 
escrito, em até 30 (trinta) dias após a ocorrência da cessão. 

XVIl.2. - Na hipótese de cessão a terceiros, estranhos ao grupo econômico da Administradora, esta se obriga a 
requerer, por escrito, ao Conselho de Representantes do Pool, autorização para tal ocorrência, fato em que, uma 
vez aprovada pelo referido conselho, a Administradora estará então exonerada de qualquer responsabilidade 
pelos atos praticados pela cessionária. A falta de manifestação escrita do Conselho de Representantes do Pool, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, será configurada como aceitação 
integral à solicitação formulada pela Administradora e, de igual forma, lhe dará total exoneração de 
responsabilidades advindas de atos praticados pela cessionária. 

XVIl.3. - A cessão deste instrumento a terceiros, pela Administradora, poderá implicar na cessação imediata do 
direito de uso da Marca pela Sociedade, o Condomínio e os Proprietários. 

XVII.4. - Caso a(s) unidade(s) habitacional(s), durante o prazo de vigência deste instrumento, venha(m) a ser 
alienado(s) pelo Proprietário, deverá ser a Administradora comunicada por escrito, devendo os direitos e 
obrigações decorrentes deste instrumento serem cedidos ao adquirente. 

XVIII. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

XVIII.1. - Na hipótese de, a qualquer tempo, inclusive depois do término e extinção da Sociedade, seja por que 
motivo for, serem promovidas ações judiciais contra a Administradora, suas filiais, suas Associadas, os 
Proprietários, ou contra a Sociedade diretamente, ou então que de qualquer modo vier a envolver a Marca, em 
decorrência da operação da Sociedade, exceto quando o prejuízo for decorrente de comprovada imprudência, 
imperícia ou negligência por parte da Administradora, as responsabilidades e os custos da competente defesa, 
incluindo despesas processuais diversas, honorários advocatícios e o pagamento de eventual indenização, serão 
integralmente suportados pela Sociedade ou pelos os Proprietários, no caso de já extinta a Sociedade. 

XVIIl.1.1. - Na hipótese das ações judiciais serem impetradas contra a Administradora, a Sociedade, 
e/ ou wna de suas filiais ou suas Associadas, ou ainda, conforme já mencionado, caso o processo em 
questão envolva de qualquer modo a Marca, independente de a responsabilidade do pagamento dos 
custos incorridos caber exclusivamente à Sociedade e/ ou aos Proprietários, conforme o caso, fica 
desde já estabelecido que será de responsabilidade única e exclusiva da Administradora a escolha dos 
advogados de sua confiança que patrocinarão a causa em seu nome, da Sociedade, ou ainda em nome 
de suas filiais ou suas Associadas, podendo os Proprietários recusá-los, desde que por motivo justo. 

XIX. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS 

XIX.1. - Sem prejuízo das disposições constantes no presente instrumento, as despesas de viagem, trasladas, 
estadas, alimentação, custos administrativos, lavanderia e telefonia, entre outras que tenham sido incorridas pela 
Administradora, seus Empregados ou profissionais que a ela prestem serviços e/ ou a de Rede à qual a 
Administradora se acha vinculada, decorrentes da e.."Xecução do objeto deste instrumento, correrão por conta da 
Sociedade, devendo o reembolso à Administradora ser realizado até o s~· to) dia útil seguinte ao mês de 
ocorrênaa da despesa em questão, mediante a apresentação do espectivos comprovantes pela 
Administradora _ 
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XIX.2. ~ Fica ajustado que se tais despesas não constarem da Previsão Orçamentária Anual aprovada, a 
Administradora deverá obter prévia autorização do Conselho de Representantes do Pool, para nelas incorrer. 

XX. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS ÍNDICES DE REAJUSTE E DOS CASOS DE ATRASOS NO 
PAGAMENTO 

XX.1. - Todos os valores constantes neste instrumento serão anualmente corrigidos, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Administração Condominial, do qual este presente instrumento é anexo, com base 
na variação do IGP-M/FGV. Estipulam as partes que na hipótese de extinção ou inaplicabilidade do IGP
M/FGV como índice de correção monetária, será ele substituído pelo IGP-Dl/FGV ou, na falta deste, pelo 
INPC/!BGE ou, ainda na sua falta, pelo índice que vier a substituí-lo. 

XX.2. - Na hipótese de qualquer dos pagamentos devidos às partes não serem realizados nas datas 
convencionadas, sobre o valor do débito incidirão correção monetária calculada de acordo com a variação do 
IGP-M/FGV ocorrida entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, além de multa equivalente a 2% 
(dois por cento) do valor total devido e juros moratórias computados à razão de 1,0o/o (um por cento) ao mês ou 
fração de mês. 

XXI. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES NO PRESENTE INSTRUMENTO 

XXI.1. - Não será admitida qualquer alteração, modificação ou acréscimo às cláusulas e condições do presente 
instrumento, salvo mediante avença escrita assinada em comum acordo entre a Administradora e os 
Proprietários, os quais, para este ato, serão devidamente representados pelo Conselho de Representantes do 
Pool. Desta forma, fica desde já estabelecido que qualquer alteração deste instrumento somente produzirá efeitos 
jurídicos se efetuada por meio de termo aditivo assinado e devidamente celebrado entre a Administradora e o 
Conselho de Representantes do Pool. 

XXII. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

XXIl.1. - Nenhum atraso, omissão ou falha no e.."Xercício de qualquer direito ou faculdade prevista na lei ou neste 
instrumento, será tido como nevação ou renúncia a tal direito ou faculdade, nem como aquiescência ao evento 
que lhe tenha dado origem. A renúncia de qualquer das partes a direito ou faculdade conferida neste instrumento 
deverá ser manifestada sempre por escrito. 

XXII.2. - O Proprietário declara ter ciência que todo e qualquer documento a ele entregue ou disponibilizado, 
relativo à Marca ou à forma de administração e gerenciamento da Sociedade pela Administradora, em 
decorrência da celebração deste instrumento: (a) contém segredos de indústria e comércio, além de outras 
informações confidenciais da Administradora; (b) é de propriedade exclusiva da Administradora; e, (e) poderá 
ser revisado e alterado a qualquer tempo pela Administradora, obrigando-se o Proprietário, e a Sociedade 
como um todo, a sempre cumprir com·as respectivas alterações. 

XXIl.2.1. - Em razão das peculiaridades do presente instrumento e em consideração ao acima disposto, 
as partes reconhecem a confidencialidade dos termos e condições deste instrumento, assim como das 
demais informações que em virtude dele ou que durante sua negociação tiveram conhecimento a 
respeito da outra, das peculiaridades do Pool e de seu gerenciamento, obrigando-se a não divulgá-las, 
mesmo após o término ou a rescisão deste instrumento, salvo se expressamente autorizada pela outra 
parte. 

XXII.3 - O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, uma vez devidamente 
assinado pelo Proprietário o competente Termo de Adesão (Anexo 1), obrigará as partes e seus sucessores a 
qualquer título, constituindo ato jurídico perfeito que espelha a livre manifestação de vontade das partes 
contratantes, cancelando quaisquer entendimentos e avenças anteriores, escritas ou verbais, ressalvado 
urucamente o disposto no Contrato de Administração Condominial firmado entre o Condomínio e a 
Administradora, CUJOS termos e condições regem o presente instrume~para todos os fins e efeitos, 
especialmente para orientar a interpretação da vontade marufestada pelo Co mínio e pelos Prcprietários na 
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XXII.4. - As obrigações atribuídas neste instrumento ao Proprietário e à Sociedade são todas assumidas em 
caráter solidário, sem qualquer exceção. 

XXII.5. - Em havendo disponibilidade no Apart-Hotel será concedido desconto de, ao menos, 50,0% 
(cinqüenta por cento) sobre a diária que estiver sendo praticada naquele mês para os Empregados ou 
profissionais ligados à Administradora, quando o trabalho a ser por eles realizado não estiver diretamente 
relacionado com o Apart-Hotel, desconto esse a ser aplicado, também, sobre todos os serviços por eles 
utilizados (restaurante, lavanderia, b11si11ess center e etc.), nos padrões praticados internacionalmente pela Rede. 

XX:11.6. - Os casos omissos serão resolvidos pela Administradora em conjunto com o Conselho de 
Representantes do Pool, observando-se, sempre, o princípio básico que norteia a e."astência da Sociedade, a 
saber, o desejo do Proprietário viabilizar, por meio do aporte, pela Administradora, de competência técnico
gerencial internacionalmente reconhecida, o funcionamento do Pool, maximizando as oportunidades de retorno 
financeiro decorrentes de sua exploração racional. 

XXII. 7. - É neste ato oferecida ao Proprietário, pela Administradora e pela Incorporadora ampla 
oportunidade para analisar o presente instrumento e submetê-lo à revisão de- seus consultores, de modo que uma 
vez devidamente assinado o Termo de Adesão (Anexo 1) pelo Proprietário, estará ele totalmente inteirado de 
todos os seus termos e condições, os quais se obriga desde já a cumprir irrestrita e fielmente. 

XXII.8. - A declaração de nulidade de qualquer cláusula ou condição do presente instrumento, por decisão 
judicial definitiva, não afetará a validade das demais cláusulas e condições, que continuarão em pleno vigor, 
produzindo seus efeitos próprios, devendo a Administradora e o Conselho de Representantes do Pool, em boa
fé, negociar a substituição da disposição anulada por outra que atenda às mesmas necessidades. 

XXIl.9. - O Proprietário autoriza a Administradora a fazer eventuais alterações fisicas na(s) unidade(s) 
habitacional(s), afunde obter um melhor resultado operacional para a Sociedade e/ou com o intuito de atender 
aos padrões exigidos pela Rede à qual pertence a Marca, inclusive para eventual adaptação da(s) unidade(s) 
habitacional(s) para deficientes físicos, ficando desde já estabelecido que, na oportunidade em que a(s) unidade(s) 
habitacional(s) eventualmente adaptado(s) for(em) retirado(s) da Sociedade, a(s) unidade(s) habitacional(s) 
modificado(s) deverá(ao) ser reconstituído(s) na sua fo1ma primitiva, correndo as despesas com tais obras (tanto 
de adaptação, quanto de reconstituição) por conta da Sociedade. 

XXII.10. - Todos os contratos celebrados com concessionárias e/ou empresas prestadoras de serviços 
terceirizados, relativos à operação da Sociedade, deverão, previamente à sua assinatura, ser submetidos à 
aprovação da Administradora, de sorte a que esta possa definir previamente as regras e procedimentos 
operacionais apart-hoteleiros a serem adotados por estes, afunde que sejam atendidos os padrões da Marca. 

XXII.11. - O Proprietário declara ter ciência que os manuais de padrões da Marca e todos os outros que serão 
oportunamente entregues e/ ou disponibilizado pela Administradora à Sociedade em decorrência da celebração 
deste Contrato e seus anexos, contendo os padrões e especificações referentes ao Sistema de operação da 
Administradora e da Marca: (a) contém segredos de indústria e comércio, além de outras informações 
confidenciais da Administradora; (b) é de propriedade exclusiva da Administradora; e, ( c) poderá ser revisado 
e alterado periodicamente pela Administradora, obrigando a Sociedade a observar e cumprir com as 
respectivas alterações. 

XXIII. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DOS ANEXOS 

XX:111.1. - São documentos anexos e inseparáveis a este instrumento, os seguintes: 

a) Anexo 1- Documentos referentes à locação do(s) Flat(s) e adesão à Sociedadeiiais sejam: 
a.i.) Anexo 1A - Contrato de Locação; 1 

a.ii.) AnexolB - Termo de .Adesão; 1 , 

a.iii) Anexo lC - Declaração Negativa de Débitos; e, /W 
a.iv) Anexo 1D - Termo de Recebimento de Chaves; ~ 
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b) Anexo 2 - Disposições do Serviço de Reservas. 
e) Anexo 3 - l'vf.inuta de Contrato de Prestação de Serviços para a Captação de Receitas de Hospedagens e 
Eventos; E, 
d) Anexo 4 - :Minuta do Contrato de Contrato De Prestação De Serviços De Telecomunicações E Outras 
Avenças. 

XXIV. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DO FORO 

XXIV.1. - As partes elegem o Foro de Campinas, estado de São Paulo, em detrimento a de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
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Anexo 1A ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 

Contrato De Locação 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Lncarão (o "Contrato"), as Partes (ou, isoladamente, a 
"Parte") que o firmam: 

(i) Como Locatária e assim doravante denominada a Atlantica Hotels lnternational (Brasil) Ltda., com sede 
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 13º andar, Edifício Padauri, Alphaville, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, na 
qualidade de Sócia Ostensiva da sociedade em conta de participação denominada Atlantica Hote!s Intemationa! 
(Brasil) Ltda. - Go Inn Campinas SCP; e, 

(ii) Como Locador e assim doravante denominado o Proprietário abai.xo assinado e qualificado no respectivo 
Tmno de Adesão (Anexo 1B); 

E, considerando ainda para fU1s do presente insttumento e do contrato ao qual o presente insttumento é 
anexo o QUADRO RESUMO abaixo: 

I-DO APARTAMENTO CEDIDO EM LOCAÇAO: unidade ................ do Apart-Hotel. 

II -DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A LOCAÇÃO: 

1. 

A - Vigência do Contrato: a mesma do contrato de constituição de Sociedade em Conta de 
Participação ao qual o presente instrumento é anexo; 
B - Periodicidade do Aluguel: anual; 
C - Data para pagamento do aluguel: até o dia 20 (vinte) de cada mês, em caso de antecipações 
mensais; 
D - Conta Corrente para pagamento do aluguel: identificada no Termo de Adesão (Anexo 1B) ou 
comunicada por escrito pelo Locador. 

Resolvem as partes o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Contrato é locação que o Locador faz de seu(s) Apartamento(s) à Locatária, o(s) qual(is) 
deve(m) estar montado(s), equipado(s) e decorado(s) de acordo com os padrões solicitados pela Locatária. 

1.2. A Locatária loca o(s) Apartamento(s) para fins de neles promover a exploração hoteleira como um meio de 
hospedagem, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei Geral do Turismo (Lei 11.771/28). 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO ALUGUEL ANUAL 

2.1. O primeiro aluguel anual fLw terá seu valor definido pela Locatária e aprovado pelos locadores do Apart
Hotel em Assembleia Geral de Instalação do Condonúnio de Uso, para ser rateado de acordo com os critérios 
abaixo estabelecidos. Nos anos subsequentes a definição do valor do aluguel anual se dará conforme disposto no 
item 2.5, adiante. 

2.1.1. Para fins de pagamento do aluguel, cada Apartamento receberá de acordo com sua fração ideal de área 
privativa, conforme consta da convenção de condomínio. 

2.2. A periodicidade do aluguel anual se inicia na data de abertura do Apart-Hotel, podendo ser ajustada 
mediante acordo firmado com o Conselho de Representantes da Sociedade. 

2.3. Em havendo disponibilidade de cai."{a, a Locatária, após analisar suas obrigaçõe compromissos 
financeiros futuros asswnidos, bem assim a situação de mercado, poderá fazer antecipações m nsais do aluguel 

39 

143



anual ao Locador, de acordo com os critérios estabelecidos no item 2.1, acima, e seus subitens, e mediante 
prévia dedução, se for o caso, dos tributos sobre elas incidentes, devendo observar se o Locador é pessoa física 
ou jurídica. 

2.4. Caso a Locatária não tenha disponibilidade de cai.'rn suficiente para efetuar o pagamento do aluguel anual, 
o Locador concorda, desde já, que tal pagamento poderá ser parcial ou totahnente diferido, não se constiruindo 
tal fato em inadimplência da Locatária, desde que o pagamento seja efetuado até 31 de março do ano 
subsequente. 

2.5. Fica estabelecido que antes do início de cada periodicidade, a Locatária se reunirá com o Conselho de 
Representantes do Pool, para fins de definir o aluguel anual para o período subsequente, considerando sempre a 
variação dos índices comumente aplicáveis às locações, a conjuntura da economia e do mercado de locação de 
unidades autônomas localizadas em empreendimentos similares e dentro da área abrangida pelo respectivo 
conjunto de concorrentes que deverá ser homologado juntamente com o Plano Operacional Anual. 

2.5.1. As Partes ajustam que na ocorrência de Eventos Extraordinários ou em decorrência da conjuntura do 
mercado a Locatária e o Conselho de Representantes do Pool, de comum acordo, poderão revisar o valor do 
aluguel anual. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO 

3.1. O presente Contrato vigorará pelo mesmo prazo de vigência do contrato de constituição de Sociedade em 
Conta de Participação ao qual este instmmento é anexo, sendo assim renovado e rescindido nas mesmas formas 
e condições que estabelecidos no referido instrumento. · 

4. CLÁUSULA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS-

4.1. A Locatária poderá exercer os direitos e deveres decorrentes deste Contrato por meio de uma filial com 
sede no endereço do Condomínio. 

4.2. As Partes elegem com desistência de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de 
Campinas, estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer questões decorrentes deste Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, celebram as Partes o presente instrumento, elaborado em 02 (duas) de igual 
teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo. 

----------------Ca-mpinas, H de [t-e[~-] 

Atlantica Roteis International (Brasil) Ltda. 

Testemunhas: 

Locatária 

Nome completo do Proprietário 
Locador 

). ______________ _ 2. _____________ _ 

Nome: Nome: 
RGn.º: RGnº: 
CPF/MFn.º: CPF/MF nº: 
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Anexo 1B ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 

Termo De Adesão 

Nome 

Nacionalidade 1 Estado civil 1 Profissão 

RG 1 CPF 

End. 

Cidade 1 Estado 1 CEP 

Tel. 1 Data de Nascimento 

E-mail 

Apartamento(s): 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para todos os fins e efeitos de direito, que: 

(a) recebi com antecedência uma cópia do instrumento de Contrato de Constituição de Sociedade em 
Conta de Pmticiparão (a "Sociedade") e do Contrato de Locação, referentes à operação apart
hoteleira a ser desenvolvida nas instalações do Apart-Hotel 

(b) a Sócia Ostensiva é a empresa Atlantica Roteis International (Brasil) Ltda. (a 
"Administradora"); 

(c) a Locatária é a Administradora, na qualidade de Sócia Ostensiva da Sociedade; 

( d) tenho pleno conhecimento e aceito os termos e condições constantes do Contrato de Constit11ição 
de Sociedade em Conta de Pa,ticipação e do Contrato de Locação, acima mencionados; 

(e) adiro à referida Sociedade como Sócio Participante; 

(f) adiro ao Contrato de Locação, como Locador; 

(g) concordo e me obrigo a cumprir e respeitar o referido contrato, transferindo a posse de meu(s) 
apartamento(s) para ser(em) explorado(s) pela Administradora, em conjunto com outros 
apartamentos, nos termos nele previstos; 

(h) autorizo que meu(s) apartamento(s) seja(m) vistoriado(s) e recebido(s) pela Administradora ou 
empresa por ela indicada, bem assim que tenho conhecimento de que a responsabilidade de 
referidas empresas (e1) é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil 
constatação, os quais deverão ser apontados e reclamados junto à Incorporadora que, nessa 
condição, é a responsável por saná-los; (e2) não se estende à verificar se a Incorpora~r 
cumpriu com suas obrigações legais, atributo esse que me é exclusivo; 

_,~1-N~ ~ ~ i 0\ ~ 
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(i) que não obstante 1ninha adesão tenha ocorrido automática e obrigatoriamente com a celebração 
do contrato de aquisição de minha unidade autônoma, o presente termo tem a função de 
certificar a cessão da posição contratual em relação à Incorporadora, bem assim de 
organização administrativa da Administradora; 

G) Que tenho conhecimento e concordo que em caso de distrato, rescisão, cessão ou qualquer 
forma de sucessão envolvendo o(s) meu(s) apartamento(s) que estarei automaticamente 
desvinculado de qualquer relação jurídica relativa à Sociedade e o mencionado Contrato De 
Locação. 

Para fins de recebimento dos resultados da Sociedade e do respectivo aluguel, indico a conta bancária 
abaixo: 

Titular: 
CPF CNPT 
Banco: Cidade: 
Ag. Conta corrente: 

E, por estar assim justos e de acordo, firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para a mesma 

fü»H&d,. C,mp;,as, ....... d, . . ............ d, OL.. t 
N orne completo do Proprietário 

Sócio Participante 
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Anexo lC ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 

Declaração Negativa De Débitos 
(para ser utilizada em caso de venda da unidade à terceiros) 

Sócio Participante:-------------------------

Apartamento(s) de Titularidade do Sócio Participante: _________ _ 

Declaramos, na qualidade de Sócia Ostensiva, para todos os fins e efeitos de direito, que até a 
presente data não consta qualquer débito do Sócio Participante acima indicado junto a esta Sociedade 
em Conta de Participação. 

Declaramos, também, que nos termos do Contrato de Co11stit11ição de Sociedade em Conta de 
Pmticipação, o adquirente do(s) Apartamento(s) acima mencionado(s), a partir da data da alienação, 
assume todos os direitos e deveres do alienante, devendo nos encaminhar cópia do instrumento de 
alienação, bem como promover junto a nós as necessárias alterações cadastrais. 

Declaramos, por fim, que o presente instrumento não substitui a Declaração Negativa de 
Débitos Condominiais, a ser emitida pelo Síndico, nos termos estabelecidos pela legislação em vigor. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, em duas vias, de um só lado, atde 
igual teor. • 

Campinas, ............... de ...................... de 20 ..... . 

Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. 
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Anexo 1D ao Contrato de Constituição Sociedade em Conta de Participação 

Termo de Recebimento de Chaves 

A Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. - [--] ("Filial"), com sede no Estado de São Paulo, 
Cidade de [--], [--], na [--], nº [--],[--] andar, Edifício [--], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [--], na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE [--] e neste ato devidamente representada na forma de 
seu Contrato Social, recebe nesta data, do Sr. [--] ("Proprietário"), (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), inscrito no CPF/MF sob o nº [--], e portador do documento de identidade RG nº [--], as 
chaves da(s) unidade(s) nº(s) [--], e respectivo direito ao uso de [--] vaga(s) na garagem, unidade(s) 
esta(s) situada no [--]º andar do Condomínio [--] ("Condomínio"), localizado na Cidade de [--], Estado 
de [--], na Rua [--], nº [--], para que em conjunto com as demais unidades autônomas do Condomínio 
formem um "Pool de Locações" a ser administrado pela Atlantica Hotels International (Brasil} 
Ltda. ("Administradora"), empresa com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda 
Rio Negro, 585, 13º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, nos termos e 
condições constantes do "Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação" ajustado 
entre a Administradora e o Condomínio. 

O Proprietário autoriza ainda neste ato a Filial e a Administradora a darem acesso aos 
funcionários e prestadores de serviços de sua confiança à(s) unidade(s) acima referida(s) para, caso se 
faça necessário, supervisionarem as adequações necessárias na(s) unidade(s) ora entregue e assim 
assegurar a perfeita adequação desta(s) ao Pool de Locações, na data prevista para inícioiuas 
atividades. 

Local, [--] de [--] de [--] 1 

Proprietário 

Filial 
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Anexo 2 ao Contrato de Constituição Sociedade em Conta de Participação 

Disposições do Serviço de Reservas 

I. O Pool paiticipará obrigatoriamente dos sistemas de reservas da Administradora, aceitando e 
confirmando reservas de acordo com as políticas e procedimentos definidos pela Administradora e 
praticados por todos os empreendimentos pertencentes à respectiva Rede, nos termos estabelecidos no 
presente anexo. 

II. Pelos serviços de reservas de participação obrigatória serão cobrados da Sociedade os seguintes valores 
a partir da data de início das atividades do Pool: 

i) Valor por Transação de Reservas 

Serão cobrados R$21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) por Transação de Reserva realizada por 
meio do GDS local/CMNet mais uma taxa mensal de manutenção no valor de R$96,00 (noventa e 
seis reais). 

Serão cobrados por Transação de Reserva realizada por meio do site: www.atlanticahotels.com.br 
ou por Transação de Reserva realizada por meio dos websites integrados através de parceiros e/ou 
terceiros o valor de R$9, 1 O (nove reais e dez centavos) cada. 

Serão cobrados por Transação de Reserva realizada por meio do B2B (selfbooking integrado através 
de parceiro) o valor de R$10,20 (dez reais e vinte centavos) cada. 

Obs: a) Não serão cobrados cancelamentos ou alterações de reservas; b) Reservas que tenham sido 
feitas, mas que não sejam efetivadas/utilizadas ("no shows"), nem previamente canceladas, serão 
cobradas; e c) os valores expressos serão equivalentes ao correspondente em moeda nacional e serão 
reajustados anualmente pelo JGPM. 

ii) "General Sales Agents" Nomeados pela Administradora 

Pelas reservas realizadas pelos General Sales Agents ("GSA") afiliados à Administradora (Hotel 
Direto Ltda.) serão cobrados 5,0% (cinco por cento) sobre as respectivas receitas de hospedagem 
geradas pelos GSA. 

III. Será considerada como uma "Transação de Reserva" qualquer comunicação oral ou escrita feita por, ou 
em nome de um indivíduo, ou grupo de indivíduos, confirmando a reserva de qualquer apartamento 
integrante do Pool (independentemente do número de pernoites reservados). Não será considerada uma 
transação de reserva qualquer comunicação relativa a uma reserva já confirmada ou qualquer reserva que 
seja posteriormente cancelada, de acordo com as instruções da Administradora, antes da data de chegada do 
hóspede ao empreendimento. 

IV. Os valores estabelecidos no presente anexo poderão variar em razão de aumento ou redução no custo do 
fornecimento desses serviços, visando a cobrança de valores equivalentes para todos os apart-hotéis, condo
hotéis e hotéis da Rede à qual pertence a Marca, no Brasil e no exterior, mediante aviso prévio de 30 (trinta) 
dias ao Conselho Fiscal. 

V. Adicionalmente, poderá a Administradora incluir o Pool em qualquer outro sistema de reservas 
independente, de acordo com os programas de marketing e vendas por ela definidos, correndo os respectivos 
custos de afiliação e manutenção por conta da Sociedade. 

VI. Todos os termos grafados em maiúscula têm o significado a eles atribuído no Contrato ao qua~ste é 
anexo. ·, b 
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MINUTA DA CONVENÇÃO 

DE 

CONDOMÍNIO 

( 

"CAMBUÍ AP ART-HOTEL" 
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MINUTA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 

DIRECIONAL AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
sociedade empresária com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Grão Pará, n.º 466, bairro 
Santa Efigênia, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.241.381/0001-54, neste ato representada na 
forma de seu Contrato Social, por Ricardo Valadares Gontijo, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, p011ador da cai1eira de identidade n.º 12.213/D, CREA/MG, inscrito no CPF sob o n.0 

155.017.286-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, doravante simplesmente 
denominada "Proprietária e Incorporadora", proprietária do terreno constituído pelo lote 
01 (um), resultante da anexação dos primitivos lotes 01, 02, 03, 04 e 29 do Quarteirão nº. 181 
do cadastro municipal, em Cainpinas e 1 ª circunscrição imobiliária, matriculado sob o nº. 
121.397 do Cat1ório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Cainpinas/SP, sobre o qual será 
incorporado e construído um empreendimento imobiliário denominado "CAMBUÍ APART
HOTEL", vem estabelecer, como de fato estabelecido fica, nos termos da Lei nº 4.591/64, da 
Lei nº 10.406 de 1 O de janeiro de 2002, ai1igos 1.331 a 1.358 e demais legislações 
complementares pe11inentes, a presente Convenção que regerá as relações entre os 
Condôminos e aqueles que, de alguma forma, adentrarem ao Condomínio. 

Capítulo I - Das Definições 

Artigo 1 º - Definições - Pai·a melhor compreensão desta Convenção são adotadas as 
designações e definições abaixo, as quais, quando utilizadas no singular, no plural, em letra 
maiúscula, negritada ou não, têm o sentido particular que ora lhes é atribuído: 

(1) Administradora: é a empresa contratada para administrar não só o Condomínio, como 
também para administrar a SCP e explorar, com exclusividade, os serviços de hotelaria; 

(2) Apartamentos: são as 224 unidades autônomas localizadas nos pavimentos 1 ° a 14º do 
Condo-Hotel, destinadas ao sistema associativo de locação ("pool") e utilização dos serviços 
próprios de hotelaria; 

(3) Apart-Hotel: é a reunião de todos os Condôminos detentores da propriedade ou dos 
direitos de aquisição ou reais dos Apartamentos, tendo por objetivo explorar conjuntamente, 
de modo uniforme e homogêneo, suas unidades autônomas, por meio da Administradora, ou 
empresa de seu grupo econômico, devendo a forma jurídica de exploração e administração do 
Apart-Hotel ser definida por quem o administrai·, em conjunto com seus respectivos 
Condôminos; 

(4) Assembleia Geral: é o órgão máximo do Condomínio, onde é manifestada a vontade 
da coletividade de Condôminos sobre todos os interesses comuns, funcionando como órgão 
deliberativo quando decidir sobre assuntos administrativos e, como poder legislativo, quando 
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ditar normas que, com a Convenção e o Regimento Interno, fmmam a legislação interna do 
Condomínio; 

(5) Condo-Hotel: é o empreendimento denominado Cambuí Apart-Hotel, com finalidade 
de utilização exclusivamente para apart-hotel, conforme aprovação pelo Município de 
Campinas (SP), que se compõe pelos Apartamentos e por áreas comuns; 

(6) Condomínio: ente jurídico com legitimidade para agir em nome próprio na defesa dos 
direitos e interesses comuns e/ou individuais homogêneos, bem como em tudo quanto se 
relacionar com a coletividade; 

(7) Condômino: são assim considerados o titular do domínio, o titular de direitos 
aquisitivos sobre unidade autônoma e/ou os titulares de direito real; 

(8) Convencão de Condomínio: é o instmmento jurídico que reúne as normas reguladoras 
do Condomínio, de forma a conjugar a liberdade individual dos Condôminos e as restrições 
impostas pelas normas legais e contratuais que normatizam o uso coletivo; 

(9) Corpo Diretivo: é o corpo administrativo do Condomínio, formado pelo Síndico e 
membros do Conselho Fiscal; 

(10) FF&E (Furniture. Fixtures and Equipment): são considerados todos os equipamentos 
operacionais de maior durabilidade do Condo-Hotel, necessários à exploração de 
empreendimentos com serviços hoteleiros, em conjunto com as respectivas peças de reposição 
e suprimentos iniciais, incluindo-se, de forma exemplificativa mas não exaustiva, a mobília, 
os artigos de decoração, e os equipamentos especializados para os quartos e áreas comuns e 
administrativas do Apart-Hotel, assim como computadores e periféricos, com o respectivo 
software, e, enfim, todos os artigos de maior durabilidade necessários à eficiente operação do 
Condo-Hotel; 

(11) OS&E (Operational Supply & Equipments): significa todo e qualquer material, 
suprimento e utensílio utilizados na operação diária do Condo-Hotel, incluindo, de forma 
exemplificativa, mas não exaustiva, todo o enxoval (roupa de cama, mesa, banho e 
uniformes), louças, cristais, prataria, baixelas, utensílios de copa e cozinha, suprimentos de 
hóspedes, de natureza sobressalentes, bem como impressos técnicos e promocionais, 
utensílios de limpeza, prateleiras, ferramentas de manutenção, aparelhos de fax e vídeo, 
máquinas de calcular e escrever, enfim, tudo aquilo que for considerado pequeno material, 
equipamento e suprimento de exploração e operação; 

(12) Plano Geral de Admínistracão: é o plano a ser elaborado pela Administradora visando 
a organização dos serviços que interessem ao funcionamento Condo-Hotel; 

(13) Regimento Interno: é o conjunto de n01mas disciplinadoras da conduta cotidiana da 
vida do Condomínio, de seus Condôminos e usuários a qualquer título; 

(14) SCP: é a sociedade em conta de participação constituída pelos Condôminos dos 
Apartamentos (sócios pat1icipantes) e pela Administradora (sócia ostensiva) para a exploração 
dos serviços hoteleiros; 

----------- -
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(15) Usuário ou Hóspede: é a pessoa que a qualquer título detém, temporariamente, a posse 
das unidades autônomas e/ou áreas comuns, sem animus domini e, nessa condição, se utiliza 
dos serviços existentes ou postos à disposição no âmbito do Condo-Hotel. 

Capítulo II - Do Objeto 

Artigo 2º - O CAMBUÍ APART-HOTEL será construído no terreno constituído pelo lote 01 
(um), resultante da anexação dos primitivos lotes 01, 02, 03, 04 e 29 do Quarteirão nº. 181 do 
cadastro municipal, em Campinas e 1 ª circunscrição imobiliária, matriculado sob o nº. 
121.397 do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Campinas/SP, cadastrado na 
Prefeitura de Campinas sob o endereço Rua Catorze de Dezembro, n.° 303, BaitTo Centro, em 
Campinas, São Paulo, de acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura de Campimas, em 
30/10/2012, conforme alvará de aprovação nº 488/2012, protocolo nº 20111112809. 

§ 1º - O Empreendimento é composto por 01 (uma) torre, contendo 17 (dezessete) 
pavimentos, assim descritos: (a) subsolos, denominados 1 ° Subsolo e 2º Subsolo; (b) Térreo; 
(c) 14 (doze) pavimentos de apartamentos, denominados 1º ao 14° pavimento; e (d) 01 (um) 
pavimento técnico. 

§ 2º - O Empreendimento terá 224 ( duzentas e vinte e quatro) unidades autônomas, com 
serviços de hotelaria, doravante denominadas "Apartamentos", dos quais 12 (doze) serão 
adaptados e destinados aos portadores de necessidades especiais, distribuídos em 16 
(dezesseis) apmtamentos por pavimento (1° ao 14° pavimento), contendo as seguintes 
características: 

(l!} 1º Subsolo: com acesso de veículos pela Rua 14 de Dezembro, este pavitnento é 
composto por câmara transformadora, sala painéis, cabine de pressurização, casa de 
gerador, reservatório de retenção, escada de acesso e 04 (quatro) elevadores. Possui 
também 45 (quarenta e cinco) vagas, sendo 20 (vinte) vagas livres cobertas, 
identificadas pelos números 32, 34, 36, 38 a 54; 03 (três) vagas presas cobe1tas, 
identificadas pelos números 33, 35 e 37; 11 (onze) vagas parcialmente cobertas, 
identificadas pelos números 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30; e 11 (onze) 
vagas presas descobe1tas, identificadas pelos números 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29 e 31; 

í!!} 2º Subsolo: composto por 02 (dois) depósitos, reservatório inferior, reservatório de 
retenção, escada de acesso e 04 (quatro) elevadores. Além disso, 59 (cinquenta e nove) 
vagas de garagem cobertas, sendo 29 (vinte e nove) livres, identificadas pelos números 
55, 60 a 62, 64 a 70, 73, 76, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
110, 112; 26 (vinte e seis) presas, identificadas pelos números 63, 71, 72, 74, 75, 77, 
78, 80 a 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 e 04 
(quatro) vagas para portadores de necessidades especiais (PNE), identificadas pelos 
números 56, 57, 58 e 59. 

{rl Pavimento Térreo: com acesso de veículos e pedestres pela Rua 14 de Dezembro, o 
pavimento téneo é composto por lobby, apoio recepção, gerência, 02 (duas) salas de 
vendas, maleiro, ARS refrigerado, ARS seco, 02 (dois) vestiários, sendo um masculino 
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e um feminino, DG telefonia, área técnica, apoio serviço, rouparia, governança, sala de 
ginástica, refeitório, DML, cozinha, depósito, 02 (duas) câmaras, triagem e 02 (duas) 
instalações sanitárias. Possui também uma circulação com 02 (dois) vestiários, sendo 
um feminino e um masculino, 01 (uma) instalação adaptada a portadores de 
necessidades especiais (PNE), escada de acesso e 04 (quatro) elevadores. Além de 04 
(quatro) vagas presas cobertas, identificadas pelos números 05, 06, 08 e 09; 02 (duas) 
vagas livres descobertas, identificadas pelos números 04 e 07; 03 (três) vagas para 
visitantes, identificadas pelos números 1, 2 e 3; 01 (uma) vaga para carga e descarga e 
01 (uma) vaga para embarque e desembarque. 

@ 1º ao 12º Pavimento (Pavimento-tipo): composto por área técnica, área de serviço; 16 
(dezesseis) apartamentos por pavimento, sendo 01 (um) adaptado a portadores de 
necessidades especiais (PNE), totalizando 180 ( cento e oitenta) apartamentos tipo e 12 
(doze) apartamentos PNE, assim descritos: 

(d.l) Apartamentos tipo: constituídos por 01 (um) quarto e banho (suíte); 

(d.2) Apartamentos para portadores de necessidades especiais <P.N.E.): 
constituídos por 01 (um) quarto e banho (suíte) adaptado à portadores de 
necessidades especiais. 

{!tl 13º e 14º Pavimento: composto por área técnica, área de serviço; 16 (dezesseis) 
unidades por pavimento, totalizando 32 (trinta e duas) apattamentos tipo, constituídos 

por 01 (um) quarto e banho (suíte); 

ffi Pavimento técnico: composto por área técnica, barrilete, casa de máquinas e 
reservatório superior de água. 

§ 3° - A torre será construída em estrutura convencional, composta por pilares, vigas e lajes 
em concreto e alvenaria de vedação em bloco e/ou tijolo cerâmico e/ou dry-wall. Os projetos 
estruturais, de fundação, elétrico e hidra-sanitários obedecerão às normas da Associação 
Brasileira de Nonnas Técnicas e legislação ambiental pertinente, observando-se, ainda, as 
normas das respectivas Concessionárias. 

§ 4º - A torre será revestida com pintura texturizada e outros acabamentos de acordo com 
detalhamento e seu coroamento será feito por platibanda, escondendo o telhado composto por 
telhas em fibrocimento. 

§ 5º - O projeto de paisagismo será ajardinamento nas áreas externas. As gramas serão 
plantadas justapostas, contendo espécies vegetais que contribuem para proporcionar um 
ambiente agradável. 

§ 6° - Os acabamentos do empreendimento, inclusive acabamentos internos das unidades 
autônomas e acabamentos a serem aplicados nas áreas internas de uso comum, encontram-se 
descritos no quadro da ABNT NBR 12.721, anexo ao memorial de incorporação deste 
empreendimento. 
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§ 7º - A incorporação, construção e vendas do Empreendimento serão de responsabilidade da 
Direcional Azeviche Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Artigo 3º - Composição do Condomínio - O Empreendimento será composto de duas partes 
distintas, a saber: 

(a) partes de propriedade e uso comuns de todo o Condomínio; 

(b) partes de propriedade privativa e exclusiva (Apmiamentos). 

Capítulo III - Da Convenção e Regimento Interno 

Artigo 4º - Objeto da Convenção - O Cambuí Apart-Hotel é composto por unidades 
autônomas e áreas comuns, tendo sido aprovado pelo Município de Campinas - SP, na 
categoria de uso apart-hotel (habitacional multifamiliar com serviços próprios de hotelaria), 
sujeito aos dispositivos desta Convenção Condominial, que tem por objeto: (a) regular os 
direitos, deveres e obrigações de seus Condôminos; (b) estabelecer as regras a serem 
obedecidas quanto ao uso e gozo das coisas privativas e comuns; (c) definir os limites, 
responsabilidades e pren-ogativas da Administradora; ( d) estipular o fiel cumprimento, em 
beneficio comum, das normas constantes desta Convenção de Condomínio, do Regimento 
Interno e das instruções e regulamentos específicos que forem definidos pela Administradora. 

§ 1 º - Esta Convenção e suas eventuais alterações, constituindo a lei interna do Condomínio, 
obrigam não apenas os Condôminos atuais e futuros, e seus sucessores a qualquer título, como 
também todos aqueles que venham a ingressar, ainda que em caráter temporário, na esfera 
jurídica do Condo-Hotel. 

§ 2º - Independentemente de constar, ou não, qualquer cláusula a respeito da obrigatoriedade 
do cumprimento desta Convenção e do Regimento Interno nos instrumentos de aquisição das 
unidades autônomas, todos os Condôminos, co-proprietários ou outros que, a qualquer título 
sejam investidos na posse, uso e gozo dos Apartamentos que integram o Condo-Hotel, àqueles 
instrumentos aderirão e estarão obrigados a cumpri-los. 

§ 3º - A ninguém é dado o direito de descumprir as determinações desta Convenção e do 
Regimento Interno sob alegação de desconhecimento total ou parcial de seu conteúdo, já que 
os mesmos serão, na forma da lei, registrados no Cartório Imobiliário competente. 

§ 4º - Sempre que necessário, os órgãos de administração e deliberação do Condomínio 
poderão editar normas e regulamentos complementares à esta Convenção, devendo, quando 
for o caso, registrá-las no Registro de Imóveis competente. 

§ 5° - Os Condôminos quando venderem, prometerem vender, cederem, ou prometerem ceder 
direitos aquisitivos sobre suas unidades deverão estar em dia com os pagamentos das cotas 
condominiais e farão constar, obrigatoriamente, nos respectivos contratos, cláusula que 
obrigue o adquirente ou cessionário, sucessores, dependentes, prepostos a cumprir 
integralmente as disposições desta Convenção de Condomínio e do Regimento Interno. 
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Artigo 5º - Objeto do Regimento - A fim de regular com mais detalhes a vida cotidiana do 
Condomínio, fica, desde já, estabelecido o Regimento Interno do Condo-Hotel (Anexo I). 

Parágrafo único - As disposições do Regimento Interno poderão ser modificadas ou 
acrescidas pelo voto dos respectivos Condôminos que totalizem, no mínimo, 51 % ( cinqüenta 
e um por cento) de votos de Condôminos presentes na Assembleia. 

Capítulo IV - Das Partes de Propriedades Comuns ao Condomínio 

Artigo 6º - Partes de Propriedades Comuns - São partes de propriedade e uso comuns a 
todos os Condôminos do Condomínio Cambuí Apart-Hotel, inalienáveis e acessórias, 
insusceptíveis de utilização exclusiva por qualquer deles, indissoluvelmente ligadas às demais 
coisas, além daquelas referidas no a1t. 1.331 do Código Civil, o terreno onde se assenta a 
edificação e, com relação a esta, as suas fundações, os montantes, as colunas, as vigas, os 
pisos de concreto armado, as paredes internas, as paredes limítrofes entre as unidades 
autônomas e destas com as áreas comuns, os ornamentos da fachada ( exclusive as janelas, 
persianas e portas de entrada das unidades autônomas), os encanamentos-tronco de 
eletricidade, hidráulica, telefone, as escadas e partes externas da edificação, e todos os demais 
ramais de uso comum, os condutores de águas pluviais, de gás, de energia elétrica, de 
telefone, de elevadores, etc; além do lobby com recepção; área administrativa; rouparias; hall 
social e de serviço; elevadores sociais e de serviço; caixas de escadas e elevadores; cômodos 
técnicos de instalações; instalações sanitárias sociais; restaurante com bujfet e bar; cozinha 
com área de preparo; refrigeração e despensa; vestiários masculino e feminino para 
funcionários; portaria de serviços além de área verde permeável; espaços destinados para gás; 
laje de cobertura; calhas; equipamentos de ar-condicionado, as 67 (sessenta e sete) vagas de 
garagem, e suas respectivas áreas de circulação, rampas e acessos. 

Parágrafo único - São pmtes de propriedade e uso comum a que se referem este artigo e 
parágrafos, todas aquelas que não sejam designadas como de propriedade autônoma e 
exclusiva, conforme discriminado no Capítulo V abaixo: 

Capítulo V - Das Partes de Propriedade Autônoma e Exclusiva 

Artigo 7º - Partes de Propriedade Autônoma e Exclusiva - São partes de propriedade 
autônoma e exclusiva do Condo-Hotel, compostas por 200 (duzentas) unidades autônomas 
destinadas ao "pool" locatício, conforme abaixo discriminadas: 

§ 1º - Do 1º ao 14º pavimento: apartamentos 101 a 116 no primeiro pavimento; apartamentos 
201 a 216 no segundo pavimento; apartamentos 301 a 316 no terceiro pavimento; 
apartamentos 401 a 416 no quarto pavimento; apartamentos 501 a 516 no quinto pavimento; 
apmtamentos 601 a 616 no sexto pavimento; apartamentos 701 a 716 no sétimo pavimento; 
apmtamentos 801 a 816 no oitavo pavimento; apartamentos 901 a 916 no nono pavimento; 
apartamentos 1001 a 1016 no décimo pavimento; apartamentos 1101 a 1116 no décimo 
primeiro pavimento; apartamentos 1201 a 1216 no décimo segundo pavimento; apartamentos 
1301 a 1316 no décimo terceiro pavimento; e apartamentos 1401 a 1416 no décimo qumto 
pavimento. 

7 __,(___, 

157



§ 2º - Dos Quadros de Áreas 

Área Área Área de Uso Área da unidade 
Idenlificação Privativa Outras Áreas Privativa Área Real Fniçi\o 
da Unidade Real Coberta Acessórias Real Total 

Comum Total Total (m2) 
de construção Ideal 

ím2l ím2l 
(m2) (m2) 

Cambu( Anart-Hotel 
IOl 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

I02 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

I03 17,89500 - 17,89500 23,4ll46 41,30646 34,05436 0,0043799 

I04 17,89500 - 17,89500 23,41l46 41,30646 34,05436 0,0043799 

I05 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

I06 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

I07 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

I08 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

109 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

llO 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

l ll 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

ll2 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

ll3 17,89500 - 17,89500 23,41l46 41,30646 34,05436 0,0043799 

ll4 18,33100 - 18,33IOO 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

ll5 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

ll6 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

201 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

202 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

203 17,89500 - 17,89500 23,4ll46 41,30646 34,05436 0,0043799 

204 17,89500 - 17,89500 23,4ll46 41,30646 34,05436 0,0043799 

205 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

206 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

207 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

208 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

209 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

2IO 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

2ll 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

212 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

213 17,89500 - 17,89500 23,4ll46 41,30646 34,05436 0,0043799 

214 l8,33IOO - l8,33IOO 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

215 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

216 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

301 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

302 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

303 17,89500 - 17,89500 23,4ll46 41,30646 34,05436 0,0043799 

304 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

305 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

306 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

307 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

308 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

309 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

3IO 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

31 l 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

312 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

313 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

314 18,33IOO - 18,33IOO 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

315 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

316 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

401 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

402 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

403 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

404 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

405 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

406 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 
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407 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

408 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

409 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

410 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

Área Área 
Área de Uso Área da unidade 

ldentilicação Privativa Outras Áreas Privativa Área Real Fração 

da Unidade Real Coberta Acessórias Real Total 
Comum Total 

Total (m2) 
de construção Ideal 

ím2l ím2l 
(m2) (m2) 

Cambuí A11art-Hotel 
411 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

412 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

413 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

414 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

415 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

416 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

501 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

502 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

503 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

504 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

505 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

506 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

507 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

508 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

509 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

510 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

511 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

512 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

513 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

514 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

515 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

516 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

601 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

602 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

603 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

604 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

605 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

606 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

607 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

608 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

609 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

610 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

611 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

612 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

613 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

614 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

615 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

616 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

701 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

702 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

703 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

704 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

705 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

706 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

707 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

708 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

709 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

710 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

711 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

712 17,36400 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

713 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

714 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

715 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

716 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

801 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

802 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

803 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 
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804 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

805 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

806 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

807 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

Área Área Área de Uso Área da unidade 
Idenlificação Privaliva Outras Áreas Privativa Área Real Fração 
da Unidade Real Coberta Acessórias Real Total 

Comum Total Total (m2) de construção ItJcal 
lm2l lm2l 

(m2) (m2) 

Cambui Anarf-Hofel 
808 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

809 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

810 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

811 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

812 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

813 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

814 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

815 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

816 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

901 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

902 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

903 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

904 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

905 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

906 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

( 907 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

908 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

909 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

910 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

911 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

912 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

913 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

914 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

915 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

916 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

1001 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1002 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1003 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1004 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1005 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1006 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1007 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1008 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1009 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1010 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1011 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1012 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1013 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1014 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

1015 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

1016 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

1101 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1102 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1103 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1104 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1105 17,36400 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1106 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1107 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1108 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1109 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1110 17,88500 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1111 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1112 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1113 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1114 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

1115 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

1116 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

10 ( 
160



1201 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1202 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1203 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1204 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

ÁTCa Área Área de Uso Área da unidade 
ldcntilicaç!lo Privativa Outras Áreas Privativa Área Real Fração 
da Unidade Re11I Coberta Acessórias Re11I Total 

Comum Total 
Total (m2) 

de consfruçílo Ideal 
lm2l lm2l (m2) (m2) 

Cambuí Anart-Hotel 

1205 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1206 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1207 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1208 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1209 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1210 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1211 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1212 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1213 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1214 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

1215 23,88400 - 23,88400 31,24667 55,13067 45,45149 0,0058457 

1216 18,55800 - 18,55800 24,27884 42,83684 35,31606 0,0045421 

1301 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1302 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1303 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1304 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1305 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1306 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1307 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1308 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1309 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1310 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1311 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1312 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1313 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1314 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

1315 21,80600 - 21,80600 28,52809 50,33409 41,49703 0,0053371 

1316 18,64600 - 18,64600 24,39397 43,03997 35,48352 0,0045637 

1401 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1402 18,33500 - 18,33500 23,98709 42,32209 34,89169 0,0044875 

1403 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1404 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1405 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1406 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1407 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1408 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1409 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1410 17,88500 - 17,88500 23,39837 41,28337 34,03533 0,0043774 

1411 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1412 17,36400 - 17,36400 22,71677 40,08077 33,04386 0,0042499 

1413 17,89500 - 17,89500 23,41146 41,30646 34,05436 0,0043799 

1414 18,33100 - 18,33100 23,98186 42,31286 34,88407 0,0044866 

1415 21,80600 - 21,80600 28,52809 50,33409 41,49703 0,0053371 

1416 18,64600 - 18,64600 24,39397 43,03997 35,48352 0,0045637 

Capítulo VI - Do Destino das Diferentes Partes do Condomínio 

Artigo 8º - Destino das Unidades Autônomas - Os Apartamentos destinam-se para o uso 
como Apart-Hotel, conforme projeto aprovado, observadas quanto a seu uso, as disposições 
do Regimento Interno e demais disposições pertinentes constantes desta Convenção. 

§ 1 º - É vedada a utilização de Apaitamentos fora do sistema de "pool" locatício, não 
podendo, pmtanto, abrigar atividades de escritório, consultório, loja, manufatura ou indústria, 
seja pelo próprio Condômino, seja por terceiros baseados em qualquer ajuste ou autorização, 
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escrita ou verbal, pactuada com o mesmo, sob qualquer título jurídico, vez que ditos 
Apmtamentos só poderão ser utilizados por Usuários ou Hóspedes sob a gestão e/ou 
exploração da Administradora. 

§ 2° - O Condo-Hotel será obrigatoriamente administrado e/ou explorado, com exclusividade, 
pela Administradora ou empresas de seu grupo econômico, não sendo admitida a utilização ou 
exploração de Apmtamentos por seus Condôminos de forma individual; 

Artigo 9º - Destinação Específica - As pmtes de propriedade e uso comum têm a destinação 
específica de sua designação, podendo os Condôminos, entretanto, fazer uso diferente do 
especificado na presente Convenção e Regimento Interno, mediante aprovação em 
Assembleia, devendo a alteração visar a melhora e/ou incremento dos serviços hoteleiros 
desenvolvidos no Condomínio. 

Artigo 10 - Vagas de Estacionamento - As vagas para estacionamento destinam-se 
precipuamente à guarda de automóveis de passeio, de tamanho adequado à respectiva área, e 
são de uso comum dos Apartamentos, dos Usuários e de visitantes, devendo ser respeitado o 
disciplinamento estabelecido nesta Convenção. 

§ 1 º - As vagas de garagem poderão ser utilizadas com auxílio de manobrista, de acordo com a 
ordem de chegada, respeitada a capacidade ocupacional da área de estacionainento e as 
orientações emanadas pela empresa que eventualmente venha a ser contratada para explorar 
tal área e/ou pela Administradora. 

§ 2º - Os Condômios só poderão fazer uso das vagas de estacionamento mediante autorização 
ou convênio com a Administradora ou, eventualmente, com a empresa contratada para sua 
exploração. 

Capítulo VII Do Modo de Usar as Áreas. Bens e Serviços Comuns do Condo-Hotel 

Artigo 11 - Modo de Usar - As partes de uso e propriedade comuns do Condo-Hotel, assim 
como o sistema de prestação de serviços aos seus respectivos Condôminos e Usuários, serão 
utilizados em conformidade com seu destino e com observância das disposições contidas 
nesta Convenção, e do que vier a dispor, complementarmente, o Regimento Interno, 
respeitando-se, ainda, as orientações da Administradora. Adicionalmente, os Condôminos do 
Condo-Hotel e Usuários deverão observar, quando do uso de áreas e equipainentos comuns 
que tiverem sido locadas, as nmmas e condições estipuladas nos contratos firmados com os 
respectivos locatários. 

Parágrafo único - As paites comuns condominiais, notadamente as passagens e vias de 
acesso, vestíbulos, escadas e elevadores deverão estar sempre desimpedidas, nada podendo ser 
nelas depositado, ainda que temporariamente, salvo quanto aos elevadores, pelo tempo 
necessário à carga e descarga ou se houver autorização da Administradora. 

Artigo 12 - Reparo de Bens Comuns do Condo-Hotel - As pmtes, dependências e 
instalações comuns do Condo-Hotel serão reparadas à custa de seus respectivos Condôminos, 
ressalvadas, porém, as exceções expressas nesta Convenção. Todavia, poderão existir 
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despesas que serão atribuídas individualmente à determinado Condômino e/ou Usuário, 
quando tiverem dado causa ao dano. 

Artigo 13 - Exploração - As áreas e equipamentos comuns do Condo-Hotel, tais como, 
restaurante, bar, salas de reunião, garagem e outros bens comuns passíveis de obtenção de 
renda poderão ser locadas a terceiros, mediante contratos firmados pelo Condomínio, com a 
anuência da Administradora, sendo que toda renda advinda da locação de áreas comuns 
condominiais será revertida aos cofres do Condomínio. 

Parágrafo único - Para os fins do disposto no caput, poderá a Administradora selecionar o 
locatário e negociar os termos e condições do respectivo contrato, para que sejam atendidos 
seus padrões operacionais. 

Artigo 14-Do Estacionamento -As vagas de estacionamento são consideradas como coisas 
de propriedade comum do Condo-Hotel, não podendo, pois, ser alienadas ou gravadas por 
seus respectivos Condôminos. 

Artigo 15 - Forma de Utilização do Estacionamento -Tendo em vista a estrutura funcional 
do Condo-Hotel, para o bom desempenho e presteza dos serviços de estacionamento, a área de 
garagem, com as respectivas vagas, poderão ser locadas pelo Condomínio à empresa 
especializada na operação de garagem e estacionamento ou à Administradora, na qualidade de 
sócia ostensiva da SCP. 

§ 1 ° - A Administradora e/ou a empresa que vier a ser contratada como locatária da garagem 
poderá disciplinar o uso das vagas de estacionamento de forma a tomar mais cômoda a sua 
utilização. 

§ 2° - Face à implantação do sistema rotativo de estacionamento, as vagas de garagem 
poderão ser utilizadas pelos Condôminos, quando em visita ao Condo-Hotel, e pelos Usuários, 
com auxílio de manobrista, observando-se a disponibilidade de vagas disponíveis por ocasião 
da guarda do veículo, a capacidade ocupacional da garagem e as normas de uso ajustadas com 
a respectivas locatária e op01tunamente comunicadas aos respectivos Condôminos e Usuários. 

§ 3º - Nenhum Condômino e/ou Usuário poderá estacionar seu veículo em outras áreas que 
não sejam aquelas determinadas para estacionamento. 

§ 4º - Nas vagas de estacionamento não serão permitidas a colocação ou guarda de coisas de 
qualquer espécie, inclusive veículos de carga ou comerciais, ressalvando-se, porém, quanto a 
estes, a possibilidade de se utilizarem das áreas previamente designadas pela Administradora, 
para uso exclusivo pelo tempo necessário para a carga e descarga. 

§ Sº - Os Condômios só poderão fazer uso das vagas de estacionamento mediante autorização 
ou convênio com a Administradora ou, eventualmente, com a empresa contratada para sua 
exploração. 

Artigo 16 - Uso do Sistema de Telefonia - O Condo-Hotel contará com um sistema de 
telefonia, cuja administração do uso caberá à Administradora. 
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§ 1 º - As tarifas de qualquer natureza cobradas pela concessionária, os salários e encargos de 
eventuais operador( es) do sistema, manutenção e conservação dos equipamentos telefônicos 
são consideradas despesas condominiais. 

§ 2ª - As tarifas de ligações urbanas, interurbanas e internacionais serão de responsabilidade 
de quem as tenham pedido. Poderá a Administradora, quando da respectiva cobrança incluir 
uma taxa de administração para fazer frente não só às despesas efetivamente havidas, como 
também, para custear a manutenção e conservação de todo o sistema de telefonia. 

Artigo 17 - Dos Serviços Hoteleiros Disponibilizados no Condo-Hotel - O Condo-Hotel 
contará com um sistema de prestação de serviços de natureza hoteleira, devendo tais serviços 
ser obrigatoriamente mantidos em funcionamento permanente. 

§ 1 º - A manutenção de tais serviços, dependendo de sua natureza, será custeada (i) pelos 
Condôminos, mediante pagamento das despesas condominiais ordinárias; (ii) pelos Usuários e 
Condôminos dos Apartamentos que utilizarem daqueles serviços cujo uso impõe pagamento 
específico; e (iii) com as receitas advindas de locação de certas áreas e equipamentos 
condominiais. 

§ 2º - Sempre que a receita proveniente da utilização dos serviços não for suficiente para 
cobrir as respectivas despesas, o déficit apurado será considerado despesa condominial, cuja 
obrigação caberá aos Condôminos. 

§ 3º - Os serviços de que trata o caput, conforme sua natureza, serão prestados pelo 
Condomínio e/ou por terceiros, nestes eventualmente incluída a Administradora. 

§ 4º - Os serviços hoteleiros que serão prestados no Condo-Hotel, exemplificativamente 
abaixo mencionados, são: 

(a) Recepção/Portaria: operação 24 horas por dia, para atendimento na área da recepção de 
pessoas, recebimento e distribuição de mensagens, volumes e chaves dos 
apai1amentos, etc.; 

(b) Telefonia: recepção e distribuição de recados telefônicos e despertador, bem como a 
realização de ligações urbanas, interurbanas e internacionais ; 

(c) Mensageiros: transporte e entregas de volumes, correspondências e serviços de recado 
aos apartamentos; 

(d) Amenidades: eventual disponibilização no balcão da recepção de balas, biscoitos, itens 
de higiene nos banheiros das unidades autônomas, etc.; 

(e) Paisagismo: decoração da recepção e eventuais outras áreas comuns feita com flores 
naturais, frutas, etc., incluindo-se decoração de época; 

(f) Governanca: limpeza e anumação dos apat1amentos; 

(g) TV a Cabo; 
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(h) Seguranca: sistema e padrões de segurança estabelecidos pela Administradora em 
conjunto com o Síndico; 

(i) Concierge: pessoal que realizará a intermediação entre os Condôminos e/ou Usuários e 
as empresas prestadoras de serviços externos, observada a relação de serviços e 
empresas preparada pela Administradora para tal fim; 

G) Business Center: para utilização de sala da copiadora, computador, serviços de acesso 
à internet, envio e recebimento de fax etc.; 

(k) Lavanderia: realizará a lavagem e o serviços de tinturaria de roupas; 

(1) Restaurante, bar, serviço de quarto (room service) e similares: realizará o fornecimento 
de alimentos e bebidas, conforme a relação de produtos colocados à disposição; 

(m) Outros: que usualmente sejam disponibilizados em empreendimentos similares ao 
Condo-Hotel ou que utilizem sua marca. 

§ 5° - Caberá à Administradora determinar quais serviços serão objeto de cobrança específica 
mediante utilização, bem como o respectivo preço, atentando, sempre, em qualquer dos casos, 
para as n01mas e valores comumente praticados no mercado local, tomando sempre por base 
empreendimentos similares e concorrentes do Condo-Hotel . 

Artigo 18 - Da Padronização - Considerando que todos os Apartamentos se destinam à 
locação e integram a SCP, impõe-se que os mesmos sejam e permaneçam decorados, 
mobiliados e equipados de acordo com os padrões e conceitos desenvolvidos pela 
Administradora. 

Parágrafo único - O Condomínio, e quando for o caso, a SCP, deverá adquirir e/ou locar 
bens e serviços necessários à operação do Condo-Hotel, tais como os abaixo apresentados: 

(a) Informática - sistema de hardware e de software, este de titularidade ou licenciado 
pela Administradora ou, ainda, por ela indicado ao Condomínio à aquisição.; 

(b) Sonorização - equipamentos de rádio, do tipo walk talk, para serem usados pela 
governança e pela segurança; 

( c) Papelaria - tudo que disser respeito aos formulários e impressos que serão utilizados 
para desenvolvimento das atividades do "Pool"; 

( d) Marketing - tudo o que disser respeito às ações de marketing e vendas para promover 
as atividades que serão desenvolvidas no Condo-Hotel; 

(e) Outros que, por sua natureza, se fizerem necessários ou adequados ao desenvolvimento 
dos se1viços hoteleiros prestados no âmbito do Condo-Hotel. 

Capítulo VIII - Da Exploração 
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Artigo 19 - SCP - Tendo em vista a destinação conferida aos Apatiamentos e suas 
respectivas áreas comuns, fica estabelecido que os seus proprietários ou titulares de direitos à 
sua aquisição, constituirão, obrigatoriamente, um sistema associativo de exploração e 
administração de atividades e serviços hoteleiros desenvolvidos nas unidades autônomas, por 
meio de uma sociedade em conta de participação, a SCP, com o objetivo de homogeneizar e 
viabilizar a operação desse sistema. As regras relativas à operação da SCP, especialmente no 
que respeita à sua administração, gerenciamento e exploração serão disciplinadas em contrato 
próprio. 

§ 1 º - À Administradora sempre caberá a administração e/ou a exploração do Condomínio e 
da SCP referida no caput, (i) seja como sócia ostensiva, caso se constitua um sociedade em 
conta de participação, e/ou (ii) seja como contratada, caso se estabeleça um contrato de 
administração firmado com o Condomínio; ou (iii) sob qualquer outra fmma de exploração 
que os interessados venham a adotar. 

§ 2º - Haverá apenas e tão somente um sistema associativo de locação no Condo-Hotel, sendo 
que caberá exclusivamente à Administradora organizar e estabelecer todas as regras de 
funcionamento e operação da SCP, dada sua expertise profissional. 

§ 3º - É terminantemente proibida a criação de outra SCP, que não aquela administrada e/ou 
explorada pela Administradora, ou a utilização a prática de atos que caracterizem a existência 
de exploração paralela das unidaes que compõem o Condomínio. 

Capítulo IX - Dos Direitos e Deveres dos Condôminos 

Artigo 20 - Direitos - São direitos de cada Condômino: 

(a) gozai· e dispor das partes de uso exclusivo, respeitada a sua destinação, bem como as 
disposições desta Convenção de Condomínio e do Regimento Interno, de forma a não 
prejudicar igual direito dos demais Condôminos e Usuários, não lhes causando danos 
de qualquer espécie, a não comprometer a segurança, higiene, segurança, solidez e o 
bom nome do Condomínio e da Administradora; 

(b) servir-se das partes e coisas comuns condominiais, respeitada a sua destinação dada 
por esta Convenção, pelo Regimento Interno ou por decisão de Assembleia, desde que 
não impeça igual uso dos demais Condôminos, com todas as restrições contidas na 
leh·a "a" anterior; 

( c) examinar os livros e arquivos do Condomínio que estiverem sob a guarda da 
Administradora ou do Síndico, facultado o recurso para a Assembleia Geral no caso de 
recusa de entrega e cuja solicitação escrita tenha sido feita com, no mínimo, 5 (cinco) 
dias úteis de antecedência. Os eventuais questionamentos decorrentes da análise dos 
documentos condominiais deverão ser feitos por escrito a Administradora ou a quem 
de direito, cujo prazo para resposta será de até 10 (dez) dias úteis; 
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(d) comparecer às Assembleias condominiais podendo nelas discutir, votar, eleger e ser 
eleito para os cargos previstos nesta Convenção, desde que em dia com suas 
obrigações para com o Condomínio; 

(e) denunciar, por escrito, à Administradora ou ao Síndico qualquer irregularidade que 
observar; 

(l) propor providências que lhes pareçam adequadas, podendo apresentar sugestões e 
fmmular queixas e reclamações, com urbanidade, por escrito, diretamente à 
Administradora; 

(g) alienar sua unidade autônoma, gravá-la, transferir a sua propriedade e posse 
independentemente da anuência dos demais Condôminos, devendo, de imediato, 
comunicar tal fato por escrito à Administradora, dando ciência ao novo titular de todo 
o teor deste instrumento. 

§ 1 º - Todas as áreas, dependências e instalações de uso comum, qualquer que seja a sua 
natureza estarão sempre sujeitas ao controle, disciplina e fiscalização exclusivas da 
Administradora. 

§ 2º - A renúncia de qualquer Condômino aos seus direitos, em caso algum valerá como 
escusa para exonerá-lo de seus encargos e deveres. 

Artigo 21 - Deveres - São deveres de cada Condômino: 

(a) integrar a SCP, nos termos do respectivo contrato e desta Convenção, bem como 
montar, equipar e decorar sua unidade autônoma de acordo com o padrão determinado 
pela Administradora; 

(b) cumprir, fazer respeitar e fiscalizar a observância do disposto nesta Convenção e no 
Regimento Interno; 

( c) guardar respeito no uso das coisas e paites comuns, não as usando nem permitindo que 
sejam usadas para fins diversos daqueles a que se destinam; 

( d) contribuir com a sua quota-parte pai·a o custeio das despesas comuns condominiais, 
nessas incluídas as relativas aos serviços obrigatórios, na proporção prevista nesta 
Convenção, efetivando o seu recolhimento na ocasião oportuna; 

(e) contribuir com a sua quota-paite para custeio das obras e demais despesas 
extraordinárias determinadas pela Assembleia, na forma, prazo e proporção nelas 
fixadas, e pagar as multas e quaisquer outros valores devidos ao Condomínio. 
Adicionalmente, deverão os Condôminos contribuir com o pagamento das despesas 
emergenciais na forma e prazo necessários a fazer frente às mesmas; 

(l) pagar pontualmente as despesas decorrentes da utilização dos serviços 
disponibilizados que impõem cobrança específica, sob pena de tais serviços lhe serem 
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subtraídos e/ou não prestados, sem embargo de cobrança dos débitos, inclusive pelas 
vias judiciais; 

(g) comunicar à Administradora, anexando a copia autenticada do documento 
devidamente registrado no cartório imobiliário, a efetivação da venda, em caráter 
definitivo, ou a celebração de qualquer outro contrato que tenha como objeto a 
transferência, a qualquer título, do uso de sua unidade autônoma para terceiros, a fim 
de que se possa atualizar os dados cadastrais e manter sob permanente controle o 
acesso e a utilização das áreas condominiais. Todo e qualquer relacionamento 
condominial e a cobrança de taxas condominiais ou de quaisquer outros valores, serão 
sempre efetivados em nome do Condômino que constar do cadastro do Condomínio; 

(h) proporcionar recursos suficientes para que suas unidades autônomas sejam mantidas 
em permanente e perfeito estado de conservação e segurança, inclusive com relação 
aos bens nelas instalados; 

(i) cumprir todas as intimações e exigências das autoridades públicas, delas dando ciência 
à Administradora, quando a esta ou aos demais Condôminos possam interessar. 

G) contribuir com os recursos necessários, na forma e prazo, indicados pela 
Incorporadora, para a aquisição do FF&E e OS&E; 

§ 1 ° - Os Condôminos serão responsáveis por todos os danos e prejuízos causados por si, seus 
dependentes ou cessionários a que título for, em quaisquer partes do Condomínio, conendo 
por sua conta o integral custeio das despesas necessárias aos conse1tos, reparações ou 
alterações, sem prejuízo das perdas e danos deconentes dos atos lesivos ao patrimônio alheio. 

§ 2º - Caso os danos tenham sido causados por Usuários, fica a Administradora, na qualidade 
de exploradora e/ou administradora da SCP, por conta e ordem de seus sócios, autorizada a 
incorrer nos respectivos gastos para solucionar os danos, cobrando-os do respectivo causador, 
repassando os resultados positivos ou negativos de tal operação à SCP. 

Artigo 22 - Proibições - É vedado aos Condôminos e Usuários: 

(a) utilizar os empregados do Condomínio para os serviços particulares, salvo aqueles 
previstos nesta Convenção; 

(b) fracionar a respectiva unidade autônoma, para fins de alienação ou cessão de uso de 
qualquer título; 

( c) alterar a numeração de sua unidade autônoma, salvo nos casos previstos nesta 
Convenção; 

(d) depositar nas áreas comuns, em especial no lobby, objetos pessoais, sob pena de os 
mesmos serem removidos, sem imputação de responsabilidades ao Condomínio e/ou à 
Administradora por eventuais estragos; a entrega de aludidos objetos só será feita ao 
respectivo proprietário após o pagamento de multa a ser imposta pela Administradora; 
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(e) dar à sua unidade autônoma e áreas comuns destinação ou utilização diversa da 
prescrita na presente Convenção; 

(f) promover qualquer alteração na fachada do Condomínio; 

(g) mudar a padronização; 

(h) utilizar-se de outro sistema associativo de locação diverso da SCP. 

§ 1 º - Apenas e tão somente para fins operacionais, a Administradora poderá alterar a 
identificação dos Apartamentos. 

§ 2º - Não obstante o disposto na letra "f' deste artigo, não será considerada alteração de 
fachada a colocação de elementos de identificação da marca da Incorporadora e suas sócias, 
da Administradora e/ou nome fantasia atribuídos ao Condo-Hotel. 

Capítulo X - Da Organização Administrativa 

Artigo 23 - Órgãos de Administração - São órgãos administrativos do Condomínio: 

(a) por imposição legal - Síndico; 

(b) por convenção - Conselho Fiscal; 

( c) por contratação - a Administradora contratada nos termos estabelecidos no respectivo 
contrato com ela firmado que, por sua vez, deverá observar as disposições desta Convenção. 

Artigo 24 - Plano Geral de Administração - Competirá à Administradora, com o apoio do 
Corpo Diretivo e com recursos condorniniais, buscar minimizar custos e maximizar resultados 
operacionais na organização dos serviços que interessem ao funcionamento do Condo-Hotel e 
suas partes comuns, bem como em suas instalações, especialmente os relativos à segurança, 
manutenção, limpeza, etc. 

§ 1 º - Na organização do referido Plano Geral de Administração a Administradora, após 
analisar a viabilidade econômica e operacional, poderá terceirizar serviços de interesse do 
Condo-Hotel, criar e operar equipes e equipamentos comuns, visando, sempre, evitar a 
duplicidade de funções, o aumento de eficiência e a diminuição de custos. 

§ 2º - As reformas, reparos, instalação ou retirada em qualquer dependência do Condo-Hotel 
de máquinas, aparelhos, utensilios e equipamentos, cujo custo não conste do Orçamento 
Anual, nem sejam de caráter emergencial, devem ser previamente autorizadas pelo Síndico. 

§ 3° - As notificações, intimações, exigências ou recomendações dirigidas pelas autoridades 
públicas a qualquer Condômino ou Usuário serão por estes atendidas e cumpridas por sua 
conta exclusiva, sob pena de se sujeitarem às sanções cmTespondentes. 
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§ 4º - Se a exigência da autoridade pública disser respeito a áreas comuns, a Administradora 
promoverá o atendimento e cobrará as respectivas despesas daquele que deu causa, quando for 
o caso. 

§ 5º - O Condomínio deverá ter os seguintes livros/listas: 

(a) 

(b) 

(c) 

Livro de Atas das Assembleias Gerais - serão lavradas atas em livro próprio ou em 
folhas soltas, mas anexadas ao livro, as quais serão assinadas pelo Presidente e pelo 
Secretário. Referido livro será abe1to, encerrado, encadernado e rubricado pelo 
Síndico. A Administradora providenciará para que referido livro, cópia desta 
Convenção e do Regimento Interno estejam à disposição dos Condôminos, para 
consulta, durante a Assembleia Geral; 

Lista de Presença - a ser anexada ao Livro de Atas; e; 

Livro de Ocorrência - o Síndico e/ou Administradora somente tomarão conhecimento 
de pedidos e reclamações de qualquer assunto, sobre os quais deverá atuar, se feito por 
escrito diretamente no Livro de Ocorrências ou por carta protocolada. 

Artigo 25 - Responsabilidade Solidária do Condômino - O Condômino que transferir ou 
ceder por qualquer forma admitida em direito o uso da sua unidade autônoma a terceiros, de 
fo1ma definitiva ou sob promessa, responderá solidariamente pelo pagamento das despesas 
condominiais de qualquer natureza. 

Parágrafo único - O Condomínio jamais poderá ser responsabilizado por obrigações, dívidas, 
compromissos, multas, ônus ou encargos assumidos pelos Condôminos ou Usuários, ainda 
que derivados de obras, instalações, serviços e benfeitorias incorporadas ao Condomínio. 

I - Seção I - Do Síndico 

Artigo 26 - Eleição - O Condomínio será representado legalmente por um Síndico, pessoa 
fisica ou jurídica, Condômino ou não, salvo quando aplicado o disposto nos parágrafos 1 ° e 2º 
do ait. 1.348 do Código Civil, bem como será administrado e gerido pela Administradora, 
confmme atribuições estabelecidas nesta Convenção e no contrato de administração fumado 
com a Administradora. O prazo do mandato do Síndico será de 02 (dois) anos, admitida a 
reeleição, por uma ou mais vezes. 

Artigo 27 - Impedimentos - Não poderá ser eleito para qualquer cargo de administração, 
Condômino que tenha sido acionado judicialmente pelo Condomínio no período dos dois (2) 
exercícios sociais anteriores ao da eleição, ou que esteja inadimplente. 

Parágrafo único - É proibido ao Síndico e membros do Conselho: (a) interferir diretamente 
na rotina administrativa e operacional do Condo-Hotel, em especial nos trabalhos de 
exploração da SCP; (b) assumir a função de empregado do Condo-Hotel, ou mesmo indicar 
parentes ou pessoas de seu interesse pessoal para trabalhar no Condo-Hotel; (c) desenvolver 
atividades comerciais ou de seu interesse pessoal dentro do Condo-Hotel, salvo neste caso se 
houver autorização dos Condôminos e a concordância da Administradora. 
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Artigo 28 - Perda Automática do Cargo - O Síndico perderá automaticamente o cargo na 
hipótese de permanecer inadimplente por prazo igual ou superior a 10 (dez) dias, com os 
pagamentos das cotas ou contribuições condominiais de qualquer natureza. Aplica-se esta 
disposição, de igual forma, aos membros do Conselho Fiscal. 

Artigo 29 - Remuneração - A função de Síndico poderá ser de natureza remunerada, 
confmme vier a ser estabelecido em Assembleia Geral. 

Artigo 30 - Competência - O Síndico será responsável pela administração do Condomínio 
nas questões que, por sua natureza, por contrato e/ou por disposição desta Convenção, não 
caibam à Administradora. 

§ 1 º - Tendo em vista as características especiais do Condo-Hotel, o Condomínio, por este 
instrumento, delega as funções administrativas e operacionais à Administradora, obedecendo
se, para tanto, as normas legais aplicáveis, as disposições desta Convenção e do contrato com 
ela filmado. 

§ 2º - São funções do Síndico: 

( a) representar ativa e passivamente o Condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar atos 
de defesa dos interesses comuns, nos limites das atribuições legais e desta Convenção, 
salvo nas hipóteses do art. 1.348, §§ 1 ° e 2º do Código Civil; 

(b) praticar atos administrativos se e quando previstos nesta Convenção, observando-se, 
sempre, a transferência da prática de tais atos à Administradora; 

( c) fiscalizar as atividades da Administradora; 

(d) defender os interesses do Condomínio cumprindo e fazendo cumprir a Convenção, 
bem assim as deliberações tomadas em Assembleia Geral; 

(e) revisar o orçamento anual elaborado pela Administradora relativo ao Ano Civil 
subseqüente, iniciando-se em 1 ° de janeiro de cada ano e encerrando-se no dia 31 de 
dezembro do mesmo ano; 

(f) fiscalizar o encaminhamento aos Condôminos da demonstração mensal elaborada pela 
Administradora, contendo as despesas efetuadas e receitas condominiais do mês 
imediatamente anterior e valores a serem distribuídos, solicitando que seja apresentada 
aos Condôminos, quando solicitada, documentação correspondente, a qual deverá estar 
arquivada no Condomínio; 

(g) submeter à aprovação do Conselho Fiscal, as despesas extra-orçamentárias necessárias 
diante de situações que envolvam risco de vida, exigências legais, manutenção da 
solidez e segurança da edificação, salvo se emergenciais; 

(h) receber e dar quitação em nome do Condomínio, desde que não tenham transferido tal 
obrigação à Administradora; 

--------- -- -
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(i) abrir e manter conta corrente em estabelecimento bancário, cuja movimentação caberá 
à Administradora. Poderá o Síndico, entretanto, movimentar a conta c01Tente, emitir e 
endossar cheques, depositar importâncias recebidas em pagamento, etc., e aplicar 
respectivos valores, inclusive parcelas referentes ao fundo de reserva, em instituição 
financeira considerada de primeira linha, na hipótese do término do contrato de 
administracão e até que outra Administradora seja contratada; 

(j) verificar a efetivação e contratação de seguros que serão contratados pela 
Administradora, em nome e com recursos do Condomínio, inclusive contra riscos de 
incêndios e de responsabilidade civil contra terceiros, bem como aqueles ajustados no 
contrato com a Administradora. Na respectiva apólice, quando for o caso, deverá 
constar previsão da reconstrução do prédio, na hipótese de destruição total ou parcial; 

(k) fiscalizar o pagamento das taxas de serviços públicos utilizados pelo Condomínio, tais 
como telefone, luz, gás, água, esgoto, etc.; 

(1) quando não previsto no contrato de administração como atribuição da Administradora, 
determinar a execução de obras e serviços autorizados pelo Conselho Fiscal, quando 
inadiáveis, ou pela Assembleia Geral nos casos genéricos, tanto nas áreas e coisas 
comuns, quanto nas próprias unidades autônomas, mediante prévio ajuste com a 
Administradora; 

(m) fiscalizar a admissão e demissão de empregados do Condomínio, na forma 
dete1minada e contratada pela Administradora, procedendo ao respectivo registro; 

(n) fiscalizar a manutenção dos registros e documentos necessários à administração do 
Condo-Hotel, que deverão ser, obrigatoriamente, transferidos aos seus sucessores, a 
saber: 

livro de ata da Assembleia geral; 
livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal; 
registro de endereço dos Condôminos; 
livro de queixas, ocorrências e sugestões; 
livro de protocolo; e; 
outros que a prática aconselhar, tais como plantas das instalações elétricas, 
hidráulicas, etc; 

(o) providenciar, quando necessário, termos de abertura e encerramento dos referidos 
livros que, com os demais documentos, deverão ser guardados durante o prazo legal, 
seja para verificação contábil, seja para fiscalização em geral; 

(p) convocar Assembleia Geral ordinária e/ou extraordinária, bem como reunião do 
Conselho Fiscal e de outros órgãos eventualmente criados, expedindo ou determinando 
que sejam (i) expedidas as respectivas convocações; e (ii) registradas e encaminhadas 
aos Condôminos as respectivas as atas. 

(q) tomar medidas competentes para solução de casos não previstos expressamente na lei 
ou nesta Convenção, por si ou através da contratação de serviços administrativos ou de 
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consultoria de terceiros, mediante prévia aprovação da Administradora e, quando o 
caso, da Assembleia Geral; 

(r) na hipótese de término do contrato de administração firmado com a Administradora, 
formalizar ou pr01rngar contratos com terceiros, seja de operação, seja para 
manutenção e conservação dos equipamentos de instalações especiais necessários à 
manutenção da operação do Condo-Hotel, até a realização de Assembleia Geral; 

(s) fiscalizar a emissão e envio de carnês ou formulários de cobrança das despesas 
condominiais a cada Condômino; 

(t) submeter à aprovação de Assembleia Geral autorização para a obtenção de empréstimo 
pelo Condomínio; 

(u) assinar os documentos necessanos, inclusive procurações, que pennitam à 
Administradora a abe1tura, manutenção e movimentação das contas correntes do 
Condomínio junto às instituições financeiras, bem como outros administrar e 
promover o regular funcionamento do Condo-Hotel. 

Artigo 31 - Substituição - Em caso de morte, falência ou dissolução (pessoa jurídica), 
inadimplência ou impedimento do Síndico assumirá o cargo a Administradora, salvo se esta já 
estiver exercendo as funções deste e, na sua falta, o Presidente do Conselho que, de imediato, 
convocará uma Assembleia para eleição do novo Síndico que exercerá as funções inerentes ao 
cargo, pelo prazo do mandato do antecessor. 

Artigo 32 - Transmissão de Cargo - Findo o mandato, em caso de renúncia ou destituição, o 
Síndico aguardará em seu cargo, a posse do seu substituto, que deverá ocorrer nos 15 (quinze) 
dias subseqüentes à eleição, salvo se de modo diferente decidir a Assembleia. 

Artigo 33 - Continuidade Administrativa - Nenhum dos eventos a que se referem os artigos 
anteriores afetará a administração do Condomínio uma vez que tal tarefa estará, mediante 
contrato, delegada à respectiva Administradora, ficando inalterado o contrato correspondente. 

Seção II - Do Conselho Fiscal 

Artigo 34 - Composição e prazo do mandato - A Assembleia Geral Ordinária elegerá um 
Conselho Fiscal pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo seus membros ser reeleitos. Referido 
conselho será composto de, ao menos, 05 (cinco) conselheiros, que poderão ser categorizados 
como efetivos e suplentes. Nas reuniões todos serão convocados e terão direito a voto sem 
distinção entre de categoria, se aplicada, salvo se de modo diferente determinar a Assembleia 
Geral que os eleger. 

Parágrafo único - Os conselheiros exercerão as suas funções gratuitamente, salvo se de modo 
diferente decidirem os Condôminos em Assembleia Geral ou se for contratada empresa de 
auditoria e/ou consultoria para auxiliá-los. 

Artigo 35 - Atribuições - O Conselho Fiscal terá as seguintes atribuições, entre outras que os 
Condôminos, em Assembleia Geral, poderão lhe conferir: 
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(a) assessorar o Síndico e a Administradora, quando necessário, bem como fiscalizar suas 
ações nas soluções dos problemas que digam respeito ao Condo-Hotel; 

(b) dar parecer e/ou autorizar as despesas extra-orçamentárias nos te1mos estabelecidos 
nesta Convenção; 

(c) emitir parecer sobre contas da Administradora ou do Síndico, conferindo-as ou 
dete1minando a contratação de auditoria externa ou de especialista em contas; 

( d) analisar os orçamentos apresentados pela Administradora; 

(e) comunicar aos Condôminos, por carta registrada ou protocolada, as irregularidades 
comprovadas havidas na gestão do Síndico e/ou da Administradora; 

(f) dirimir dúvidas e solucionar impasses que, porventura, venham a existir entre o 
Síndico e os Condôminos, ou entre o Síndico e a Administradora; 

(g) emitir parecer sempre que solicitado pela Administradora e/ou Síndico; 

(h) dar solução aos casos que o Síndico e/ou a Administradora, em caráter de mgência, 
submeterem à sua apreciação; 

(i) assumir, por meio de um de seus integrantes, a sindicatura do Condomínio nos casos 
previstos nesta Convenção; 

(h) julgar, em grau de recmso, a pedido do interessado, o cabimento das multas ou outras 
penalidades impostas pelo Síndico; 

(k) convocar Assembleia Geral na forma prevista nesta Convenção. 

(1) analisar as atas das reuniões das Assembleias Gerais realizadas no Condomínio, 
especiahnente naquilo que se referir ao cumprimento das normas legais, deliberações 
nelas tomadas ou, ainda, desta Convenção, bem como se pronunciar sobre a validade 
das decisões tomadas, especialmente naquelas para as quais for exigido quornm 
especial, verificando e exigindo o cumprimento das decisões. 

§ 1 º - No caso de vacância do cargo de conselheiro, se o número de remanescentes for de 03 
(três), não será necessária convocação de substituto; entretanto, se o número for menor, o 
Síndico deverá convocar Assembleia Geral para eleição dos substitutos, que completarão o 
mandato dos substituídos. 

§ 2º - O Conselho Fiscal poderá se reunir mensalmente, ou sempre que os interesses do 
Condo-Hotel exigirem, sendo facultada a presença do Síndico e da Administradora. As 
reuniões serão convocadas por 1/3 de conselheiros, ou por aquele que entre seus pares for 
escolhido presidente, a requerimento do Síndico, ou pela Administradora, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias, por carta registrada, protocolada ou outra forma de convocação 
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que os conselheiros determinarem, devendo da convocação constar o dia, local, hora e Ordem 
do Dia a ser objetivo de deliberação. 

§ 3º -Às reuniões do Conselho Fiscal deverão sempre comparecer, ao menos, 03 (três) de seus 
membros para fins de sua instalação e deliberação. As decisões do Conselho Fiscal serão 
tomadas pelo voto aberto da maioria simples de conselheiros presentes e transcritas no livro 
próprio, podendo as declarações de voto, pró ou contra as proposições, ser explicitadas na 
respectiva ata, a pedido do conselheiro que o proferir. Ao final das deliberações será lavrada 
Ata, a ser assinada pelos presentes, observando-se ainda, no que couber, os preceitos relativos 
à Assembleia Geral. 

§ 4° - No prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de realização da reunião será encaminhada 
ao Síndico e à Administradora correspondência protocolada dando-lhes conhecimento das 
decisões nela tomadas e encaminhando-lhe uma cópia autenticada da respectiva ata para que 
fique constando dos arquivos condominiais. 

§ 5º - O não comparecimento, sem causa justificada ou licença concedida, a 03 (três) reuniões 
do Conselho, alternadas ou consecutivas, implicará na automática perda do cargo do 
conselheiro. O conselheiro será considerado automaticamente impedido e afastado do cargo 
na hipótese prevista no artigo 26. 

Seção III - Da Administradora 

Artigo 36 - Competência - Compete à Administradora, com recursos condominiais, praticar, 
no desempenho de suas funções administrativo-operacionais no Condomínio, e em especial, 
no Condo-Hotel, os serviços abaixo elencados de forma exemplificativa, mas não exaustiva, 
entre outros que venham a estar estipulados no contrato que firmar com o Condomínio: 

(a) proceder à administração do Condomínio, coordenando e fiscalizando os serviços 
disponibilizados aos Condôminos e usuários; 

(b) controlar, disciplinar o uso e fiscalizar todas as áreas, dependências e instalações de 
uso comum, qualquer que seja a sua natureza, destinadas em geral aos Condôminos 
e/ou Usuários; 

( c) autorizar e pagar despesas mensais extraordinárias e necessárias, mas não 
emergenciais, previstas no orçamento anual; 

( d) efetuar o pagamento das despesas normais de custeio orçamentário aprovadas, 
admitindo-se, quando necessário, um acréscimo de, no máximo, 10% ( dez por cento) 
sobre o item de despesa orçada, corrigida monetariamente conforme a lei, desde que 
não ultrapasse o total dos itens orçados, limite este de tolerância que só poderá ser 
ultrapassado mediante prévia autorização do Conselho Fiscal; 

(e) contratar e manter em dia, às expensas do Condomínio, na medida em que forem 
considerados convenientes por este e pela Administradora, os seguros previstos nesta 
Convenção e no contrato de administrção; 
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(f) pagar pontualmente as taxas dos serviços públicos utilizados pelo Condomínio, tais 
como, energia, água, esgoto, telefone, etc.; 

(g) pagar pontualmente os contratos firmados com terceiros, previstos no orçamento, ou 
previamente aprovados pelo Síndico e/ou pelo Conselho Fiscal; 

(h) rubricar e manter em seu poder o livro de atas e respectivas listas de presença das 
Assembleias Gerais; 

(i) fazer cumprir e garantir a fiel observância desta Convenção e seus anexos; 

(j) coordenar e fiscalizar a seleção, admissão e demissão dos empregados da coletividade 
condominial, fixando-lhes os salários e definindo-lhes as funções para os efeitos de 
legislação trabalhista e previdenciária, consoante o orçamento anual em vigor; 

(k) procurar manter profissionais qualificados para executar os diversos serviços do 
Condomínio; 

(1) cobrar extrajudicialmente as cotas condominiais, multas e valores devidos pelos 
Condôminos e Usuários do Condomínio; 

(m) administrar todos os serviços de interesse do Condomínio; 

(n) supervisionar e fiscalizar todos os serviços terceirizados; 

(o) abrir, movimentar e encerrar as contas bancárias específicas do Condomínio; 

(p) manter em seu poder o arquivo do Condomínio, observados os prazos prescricionais 
legais; 

( q) entregar ao Síndico todos os papéis e documentos em seu poder pertencentes ao 
Condomínio, quando do término de seu contrato de administração; 

(r) convocar Assembleias Gerais; 

(s) manter para livre consulta, todas as atas de Assembleia Geral, das instruções 
normativas do Condomínio e de todo e qualquer documento que se refira ao seu 
funcionamento, fornecendo cópias, inclusive autenticadas, sempre que solicitado 
devendo, nesse caso, cobrar do solicitante o respectivo custo; 

(t) ingressar nas Unidades Autônomas, por seus representantes ou prepostos, quando isso 
se tome indispensável ou necessário: (i) à segurança, solidez, inspeção ou realização 
de trabalhos relativos à estrutura geral da edificação; (ii) para a realização de reparos 
em instalações, serviços e tubulações nas unidades vizinhas ou partes comuns; (iii) ao 
desenvolvimento da prestação de serviços hoteleiros. 
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§ 1 º - Salvo autorização legal ou ajuste feito com a Administradora, fica estabelecido que 
todas as contratações serão feitas em nome do Condomínio, cujas despesas serão lançadas aos 
seus respectivos Condôminos. 

§ 2º - Os demais termos, condições e prazo de administração estarão disciplinados em 
contrato específico celebrado com a Administradora. 

Capítulo XI - Das Assembleias Gerais 

Artigo 37 - Soberania - As Assembleias Gerais se constituem no órgão soberano do 
Condomínio, com funções legislativas e deliberativas dos assuntos a ela relativos e/ou 
submetidos. 

Artigo 38 - Assembleia Geral Ordinária - A Assembleia Geral Ordinária do Condomínio 

poderá realizar-se-á em duas etapas: 

(a) uma etapa, até o final do mês de dezembro de cada ano, para discutir e votar o 
orçamento das despesas para o ano seguinte; 

(b) outra etapa, até o final do primeiro trimestre de cada ano, para: 

(b.1) discutir e votar o relatório e as contas do ano findo do Síndico e da 
Administradora; 

(b.2) eleger o Síndico, quando o caso; 

(b.3) eleger o Conselho Fiscal, quando o caso; 

(b.4) deliberar sobre a contratação de auditoria externa; 

(b.5) apreciar quaisquer outros assuntos de interesse do Condomínio. 

Artigo 39 - Assembleia Geral Extraordinária - Compete à Assembleia Geral 
Extraordinária: 

(a) deliberar sobre matérias de interesse geral do Condomínio que não sejam de 
competência da Assembleia Geral Ordinária; 

(b) decidir, em grau de recurso, os assuntos que tenham sido deliberados pelo Síndico e a 
ela levados a pedido dos interessados; 

( c) eleger o Síndico e membros do Conselho Fiscal, em caso de vacância; 

( d) apreciar as demais matérias constantes da Ordem do Dia. 

Artigo 40 - Forma de Convocação - As Assembleias Gerais serão convocadas com 
antecedência mínima de 08 (oito) dias, mediante correspondência enviada por carta registrada 
ou protocolada, por fax, telegrama, ambos com comprovação de encaminhamento, ou por 
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edital publicado em jornal da região de localização do Condomínio, contendo a convocação, o 
dia e horário em que as mesmas se realizarão em primeira convocação e sem segunda 
convocação. As Assembleias Gerais serão realizadas no próprio Condomínio, ou na 
impossibilidade, em outro local que for previamente dete1minado. 

Artigo 41 - Autores da Convocação - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo 
Síndico, pela Administradora, pelo presidente do Conselho Fiscal ou por Condôminos que 
representem, pelo menos, 1/4 (um quarto) de frações ideais que compõem o Condomínio. 

Parágrafo único - Caso haja apresentação ao Síndico ou a seu substituto legal, ou, ainda, à 
Administradora, de requerimento firmado por, no mínimo, 1/4 (um quarto) do número total 
dos Condôminos, solicitando a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, deverá a 
mesma ser convocada, sob as penas da lei e desta Convenção, pela pessoa destinatária, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, e realizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da 
recepção de seu requerimento. Se, a despeito do que acima insere, não houver a convocação 
para Assembleia por aquele que recebeu o requerimento, os próprios requerentes poderão 
fazê-lo diretamente, fixando na ordem do dia item prevendo a aplicação de penalidades 
àqueles que, contrariando a lei e a presente Convenção, não convocaram a Assembleia. 

Artigo 42 - Requisitos Essenciais da Convocação - A convocação deverá conter com 
clareza o resumo da Ordem do Dia, indicar o dia, a data, a hora e o local de realização da 
Assembleia, e será assinada por quem a convocou. 

Parágrafo único - A convocação para a Assembleia Geral Ordinária será acompanhada da 
proposta do orçamento relativo ao novo exercício, de cópia dos relatórios e contas da 
Administradora, e de outros documentos pertinentes aos assuntos que serão deliberados. 

Artigo 43 - Regime de Urgência - As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser, 
excepcionalmente, convocadas com prazo de 03 (três) dias úteis, quando houver comprovada 
urgência. 

Artigo 44 - Início das Assembleias Gerais - As Assembleias Gerais se realizarão em 
primeira convocação com a presença de 51% (cinqüenta e um por cento) das unidades do 
Condomínio e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, mediando entre 
ambas o período de meia hora, no mínimo, ressalvando que para a aprovação das matérias 
constantes da Ordem do Dia deverão ser observados os quoruns previstos nesta Convenção. 

Artigo 45 - Condomínio Voluntário - Se uma unidade autônoma pertencer a mais de uma 
pessoa será escolhido entre seus proprietários ou titulares de direitos aquisitivos, aquele que 
os representará na Assembleia. 

Artigo 46 - Procuradores - É lícito ao Condômino se fazer representar nas Assembleias 
Gerais, por procurador investido de poderes especiais outorgados por instrumento regular de 
mandato, Condômino ou não. 

Artigo 47 - Mesa Diretora - Os Condôminos, quando da instalação da Assembleia, elegerão 
um presidente, que poderá ser Condômino, ou não, cabendo a secretaria dos trabalhos a um 
indicado pela Administradora. 
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Artigo 48 - Atribuições do Presidente da Assembleia - Caberá ao Presidente da Assembleia 
Geral: 

(a) examinar a lista de registro de presença e verificar os requisitos necessários à 
instalação da reunião; 

(b) 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 correspondente será tomado em apartado; examinar, também, as 
declarações de voto; 

( c) examinar a legalidade da representação dos ausentes pela Administradora, à vista das 
matérias a serem deliberadas; 

( d) dirigir os trabalhos, dete1minando os atos que devem ser praticados pelo secretário, 
colocando os assuntos em debate e votação, aceitando, ou não, propostas apresentadas, 
podendo, até mesmo, inverter a ordem do dia; 

(e) suspender a reunião, em face do adiantado da hora, ou se houver necessidade de coligir 
elementos ou completar informações, ou se os trabalhos estiverem tumultuados, ou, 
ainda, para obter declarações de votos, podendo transferi-la para outro dia e/ou local 
mais apropriado; 

(f) encerrar a lista de registro de presença e assinar a ata da Assembleia Geral. 

§ 1 º - Caberá ao presidente da Assembleia Geral desempatar uma votação se após a apuração 
por critério de votos unitários e de contagem pela somatória de frações ideais permanecer o 
empate. 

§ 2º - Ocorridas quaisquer das hipóteses indicadas na letra "e", os Condôminos deverão ser 
novamente convocados para a Assembleia de continuação e lavrada Ata da pmte realizada, 
ressaltando que as deliberações já tomadas não poderão ser alteradas na Assembleia de 
continuação, cujas deliberações tainbém serão lavradas em ata. 

Artigo 49 - Lista de Presenças - A Administradora deverá providenciar pm·a que os 
presentes filmem a Lista de Presenças, indicando o nome, o número da unidade autônoma 
para fins de demonstração de presença e verificação do quorum, podendo referida lista ser 
assinada, ao final, pelo presidente da Assembleia, ou alternativamente consignada em ata tal 
presença. 

Artigo 50 - Ouoruns de Aprovação - Deverão ser obedecidos, conforme a matéria, os 
quoruns abaixo para as deliberações tomadas em Assembleia Geral, sem prejuízo de outros 
quoruns previstos nesta Convenção e na lei: 

(a) assuntos gerais, que não os especiais elencados na letras subsequentes; (a.!) 
implementação de inovações tecnológicas; ( a.2) modificação desta Convenção, 
especificamente para adaptá-la à nova realidade legal e/ou administrativa, 
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exclusivamente nas hipóteses de ter oc01Tido o término, qualquer que seja o motivo, do 
contrato de administração firmado com a Administradora; (a.3) mudança de cláusulas 
e condições do contrato de administração, com prévio consentimento da 
Administradora; (a.4) alteração do Regimento Interno; (a.5) realização de benfeitorias 
necessárias, desde que não emergenciais - maioria simples de votos por unidade 
autônoma presente ou representada na Assembleia (metade mais um); 

(b) destituição do síndico e dos membros do Conselho Fiscal e de outros eventuais 
conselhos, comissões ou órgãos constituídos - maioria simples de votos por unidade 
autônoma presente ou representada na Assembleia (metade mais um); 

( c) deliberação sobre a resolução do contrato de administração firmado com a 
Administradora em razão de comprovado inadimplemento absoluto; ( c.l) alteração de 
destino de certas áreas comuns para dar melhor suporte aos seiviços de hotelaria; ( c.2) 
contratação de nova administradora em caso de término, a que título for, do contrato 
filmado com a Administradora; - votos que correspondam à maioria absoluta de 
presentes à Assembleia (50% mais um); 

( d) deliberação sobre a realização de benfeitorias úteis - votos que correspondam à 
maioria dos Condôminos (50% mais um); 

(e) modificação desta Convenção, nas partes não enumeradas nas letras "c" e "f', 
inclusive com acréscimo de novas disposições que não sejam decorrentes de imposição 
legal; (e.!) aprovação da autorização para obtenção de empréstimo; ( e.2) realização de 
benfeitorias meramente voluptuárias; ( e.3) destituição da Administradora, sem justa 
causa, com o término do respectivo contrato de administração - votos que 
correspondam a 3/4 (três quartos) dos votos dos Condôminos; 

(f) deliberação sobre a reconstrução da edificação, ou venda, na hipótese de destmição 
desta de forma total ou considerável - 51 % ( cinqüenta e um por cento) das frações 
ideais de terreno; 

§ 1 º - Fica ressalvado, no que respeita à destituição sem justa causa da Administradora, o 
direito desta receber eventuais multas e penalidades previstas no contrato específico com ela 
firmado. 

§ 2º - Na hipótese de destituição do Síndico e/ou resolução do contrato firmado com a 
Administradora, a respectiva prestação de contas deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) 
dias que sucederem a tal evento, salvo no caso da Administradora, se outro prazo estiver 
estabelecido em seu contrato. 

§ 3° - O disposto na letra "c.2" supra não se aplica à primeira Administradora, tendo em vista 
que sua contratação já foi efetivada pela Incorporadora. 

Artigo 51 - Declaração de Voto - Os presentes à Assembleia poderão deliberar no sentido 
de, dependendo da relevância da matéria, os ausentes poderem manifestar seu voto através da 
emissão de Declaração de Voto escrita. 

--- ------ ------ -
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§ 1 º - As Declaração de Voto deverão ser encaminhadas à Administradora por caita ou 
telegrama com aviso de recebimento, ou mediante protocolo, ou, ainda, mediante fax ou e
mail, no caso destes últimos, confümando diretamente com o Gerente Geral do Condo-Hotel 
ou seu indicado. 

§ 2º - Só serão admitidas declarações de voto recebidas até o início de cada deliberação. 

Artigo 52 - Contagem dos Votos - Nas deliberações das Assembleias Gerais, a cada 
Condômino corresponderá direito a um voto, sendo que em caso de empate será utilizado o 
critério de contagem pela somatória das respectivas frações ideais de terreno. 

Artigo 53 - Voto de Desempate - Em caso de empate na votação de qualquer matéria será 
aplicado o disposto no artigo anterior e, em persistindo o empate, caberá o voto de qualidade 
do presidente da Assembleia Geral. 

Artigo 54 - Lavratura da Ata - Das decisões tomadas na Assembleia Geral será lavrada uma 
Ata, com resumo dos fatos ocorridos na mesma devendo, também, conter o número de 
Condôminos presentes e representados (salvo se a lista de presença integrar a ata), e, 
preferencialmente, o número de votos contra ou a favor de qualquer das propostas 
apresentadas na Assembleia. Poderão ser inscritos, quando procedentes, os esclai·ecimentos, 
retificações ou adendos requeridos por qualquer dos Condôminos que estiveram presentes na 
Assembleia. Referida Ata será assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa diretora e 
pelos Condôminos que declinarem seu interesse em também firmá-la. 

§ 1 º - A ata da Assembleia Geral será levada a registro em Registro de Títulos e Documentos. 
Poderão os presentes à Assembleia Geral deliberar pela dispensa desse registro, devendo essa 
dispensa constai· expressamente da ata que será encaminhada aos Condôminos. 

§ 2º - Quando a ata refletir alteração ou acréscimo de dispositivo constante nesta Convenção 
será averbada no Registro de Imóveis competente. 

Artigo 55 - Obrigatoriedade das Decisões - As deliberações das Assembleias Gerais 
obrigam todos os Condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, a 
Administradora, desde que não fira seus direitos estabelecidos em contrato ou nesta 
Convenção, e os Usuários em geral do Condo-Hotel, cabendo ao Síndico e/ou a 
Administradora, executá-las e fazê-las cumprir. 

Artigo 56 - Comunicação aos Condôminos - A Administradora, em até 20 (vinte) dias 
subseqüentes à Assembleia, enviará por carta registrada ou protocolada, cópia da Ata a todos 
os Condôminos, relatando as deliberações nelas adotadas, a qual poderá ser impugnada nos 1 O 
(dez) dias subseqüentes. Não havendo impugnação, a Ata será considerada automaticamente 
aprovada. 

Artigo 57 - Despesas com as Assembleias - As despesas com a convocação e realização das 
Assembleias Gerais serão levadas a débito do Condomínio, salvo quando convocadas por 
Condôminos na forma prevista nesta Convenção. 
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Artigo 58 - Comparecimento da Administradora - A Administradora deverá comparecer a 
todas as Assembleias Gerais, a fim de prestar esclarecimentos aos Condôminos, prestar contas 
de suas atividades, aprovar o orçamento que elaborar, entre outros. 

Capítulo XII - Do Orçamento 

Artigo 59 - Orçamento - A Administradora deverá elaborar a proposta orçamentária para 
cada exercício, justificando-a e encaminhando-a ao Síndico e ao Conselho Fiscal para 
apreciação destes. Tal encaminhamento deverá ser no prazo previsto no contrato de 
administração, a fim de que a respectiva proposta orçamentária possa ser submetida à 
aprovação dos Condôminos reunidos em Assembleia Geral. 

§ 1 º - A aprovação do orçamento não deverá ser indevidamente retida ou adiada pelo Síndico, 
conselheiros e/ou pelos respectivos Condôminos permitindo-se, inclusive, a sua aprovação 
parcial, na hipótese de dúvida ou questionamento com relação a algum ponto relevante. 

§ 2º - Fica ajustado que com relação aos pontos impugnados ou questinados, conforme 
parágrafo anterior, a Administradora deverá se reunir com Síndico e membros do Conselho 
Fiscal, a fim de juntos dirimirem o impasse, devendo a Administradora, enquanto perdurar a 
pendência, administrar o Condo-Hotel relativamente àqueles pontos, com base no orçamento 
anual anterior atualizado pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, utilizando como índice 
inicial o do mês de elaboração do orçamento anterior e o final relativo ao mês de confecção do 
orçamento proposto e cujos pontos estão sendo objeto de controvérsia. As demais questões 
relativas à análise e aprovação de orçamento pelo Síndico, Conselho Fiscal e Condôminos 
estarão presentes no contrato firmado com a Administradora. 

§ 3º - Na hipótese da Administradora encontrar circunstâncias que exijam gastos não orçados, 
imprevistos ou não projetados na ocasião da elaboração do orçamento anual e que se mostrem 
necessários ao desenvolvimento das atividades desenvolvidas no Condo-Hotel, se 
emergenciais, poderão ser realizados independentemente de aprovação e, posteriormente 
comunicados ao Síndico, membros do Conselho Fiscal ou aos seus respectivos Condôminos. 
Entretanto, se não emergenciais, deverão ser alvo de aprovação pelos respectivos Condôminos 
reunidos em Assembleia Geral ou do Síndico e Conselho Fiscal. 

§ 4º - Os gastos necessários para concluir ou coil'igir itens de reforma ou renovação do 
Condo-Hotel deverão ser alvo de orçamento específico, sujeito à aprovação em Assembleia. 

§ 5° - Para socorrer as despesas urgentes e indispensáveis à segurança ou conservação do 
Condo-Hotel poderá ser feito rateio suplementar, cabendo aos seus respectivos Condôminos 
pagar as quotas que lhes competir, dentro do prazo de 05 (cinco) dias coil'idos a contar da data 
de recebimento da comunicação, caso outra data não tenha sido estipulada. Alternativamente, 
a Administradora poderá, após autorização do Síndico, utilizar o Fundo de Reserva do 
Condomínio, desde que o montante disponível seja suficiente, prevendo-se, ao mesmo tempo, 
sua posterior recomposição. 

§ 6º - A Administradora remeterá mensalmente a cada Condômino, até o 25° (vigésimo 
quinto) dia seguinte ao último mês findo, caso outra data não esteja estipulada no contrato de 
administração, um balancete relativo ao mês anterior, contendo as receitas e despesas gerais 

32 i 
182



do Condomínio, sem embargo da prestação de contas anual, a ser apresentada na Assembleia 
Geral Ordinária. 

§ 7º - O orçamento de que trata este artigo compreenderá um Exercício Fiscal Pleno com 12 
(doze) meses que se inicia em 1 ° de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano, 
devendo nele estar incluídas todas as provisões de gastos necessários à boa administração do 
Condomínio e do Condo-Hotel. O exercício fiscal será alterado automaticamente por 
determinação legal ou quando houver alteração do exercício fiscal da Administradora. O 
primeiro exercício fiscal será compreendido entre a data de abertura do Condo-Hotel e 31 de 
dezembro do respectivo ano, sendo representado, neste caso, apenas por referido período. 

Artigo 60 - Despesas Comuns - Constituem despesas comuns necessárias ao 
desenvolvimento das atividades operacionais do Condo-Hotel, as abaixo indicadas de forma 
exemplificativa: 

(a) as relativas ao pessoal empregado pelo Condomínio, incluindo-se os encargos 
previdenciários, fiscais e trabalhistas; 

(b) as relativas à vigilância, conservação, limpeza, manutenção, reparação das partes e 
coisas comuns do Condomínio e de suas dependências; 

( c) a remuneração da Administradora; 

( d) as relativas ao pagamento de tributos, seguros, fornecimento de água, luz, esgoto, 
telefone, internet, e outros serviços; 

(e) a manutenção, conservação e reparos de todos os equipamentos do Condomínio; 

(f) as relativas às taxas e despesas feitas ou tidas com qualquer procedimento que vise a 
defesa dos interesses do Condomínio, em juízo ou fora dele, incluindo-se honorários 
advocatícios, com exceção do valor relativo a eventuais condenações; 

(g) as necessárias ao funcionamento, em caráter permanente, dos serviços condominiais 
referidos nesta Convenção; 

(h) outras não especificadas, mas que sejam necessanas ao funcionamento normal do 
Condomínio e ao desenvolvimento e prestação dos serviços hoteleiros, em seu mais 
amplo sentido. 

Artigo 61 - Rateio das Despesas Comuns - Compete aos Condôminos, na proporção da 
fração ideal de terreno de suas unidades, pagar até o dia 05 (cinco) de cada mês, a taxa 
ordinária que lhe couber para atender as despesas previstas para o mês. 

Parágrafo único - Serão igualmente rateadas entre os Condôminos, na proporção indicada no 
artigo anterior, as despesas extraordinárias e emergenciais, cujo pagamento ocmrnrá em 15 
(quinze) dias após a data da realização da Assembleia Geral que as autorizou, salvo se for 
estabelecido prazo diferente ou determinada sua cobrança juntamente com a taxa ordinária. 
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Artigo 62 - Ressarcimento de Danos - Ficará a cargo exclusivo de cada Condômino, além 
das despesas decorrentes da sua participação no Condomínio, as relativas aos prejuízos 
causados as pattes comuns ou a outras unidades autônomas, por sua ação ou omissão. 

Artigo 63 - Rateio do Saldo Credor - O saldo credor remanescente do orçamento do 
exercício, em dinheiro, em espécie, em valores ou em títulos de qualquer natureza será 
incorporado ao orçatnento do exercício seguinte, salvo se outro destino lhe for dado pela 
Assembleia Geral, observadas as disposições do§ 1°, do artigo 59. 

Artigo 64 - Rateio do Saldo Devedor - O saldo devedor ( déficit) verificado a qualquer tempo 
será rateado entre os seus respectivos Condôminos e arrecadado no prazo de 15 (quinze) dias 
na proporção indicada para rateio de despesas comuns. 

Capítulo XIII - Das Penalidades 

Artigo 65 - Penalidades - O Condômino que não pagar a sua contribuição ou conta no prazo 
fixado nesta Convenção ou em Assembleia Geral ficará sujeito às penalidades abaixo 
previstas, sendo que o valor de qualquer multa aplicada reve1terá ao Condomínio, inclusive as 
multas por infração. 

Artigo 66 - Atraso de Pagamento - Qualquer contribuição ou conta paga em atraso será 
acrescida dos juros moratórios de 1 % ao mês, ou fração deste, da multa de 2% e, sendo 
legalmente admitido, de multa de 0,33% ao dia, até o limite de 20% e, ainda, da correção 
monetária, calculada com base na variação do IGP-M da FGV ou, no caso de sua 
inaplicabilidade, com base no IPC da FGV, incidente desde a data do inadimplemento da 
obrigação até a data do seu efetivo pagatnento. Se o Condômino der causa à cobrança judicial, 
será também responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios, calculados na base de 20% (vinte por cento) sobre a quantia devida e encargos 
mencionados. Se a cobrança for amigável, mas feita por advogado, os honorários deste 
profissional serão calculados na base de 10% (dez por cento) sobre a quantia devida e 
encargos mencionados. 

§ 1 º - As despesas com cobra11ça judicial, inclusive honorários advocatícios dos Condôminos 
em atraso, correrão por conta do Condomínio, cujas despesas serão lançadas aos respectivos 
Condôminos, devendo ser reembolsadas a este qua11do havidas do Condômino devedor. 

§ 2º - Salvo deliberação assemblear diversa, o Síndico deverá iniciar as providências judiciais 
para a cobrança das contribuições condominiais dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados 
do vencimento da obrigação, sem embargo da incidência dos encargos estipulados no caput. 
Em caso de procedimento judicial, fica desde já facultado ao Condomínio cobrar do 
Condômino todas as contas e contribuições em atraso, ordinárias ou extraordinárias, vencidas 
antes e dura11te o desenvolvimento da ação, até a efetiva execução da sentença. 

§ 3º - Ressalvada deliberação em caráter excepcional havida em Assembleia Geral, com 
quorum da maioria absoluta dos presentes (50% mais um), o Síndico e a Administradora não 
poderão, sob qualquer hipótese, deixar de cobrar os encargos decorrentes da mora estipulados 
nesta Convenção. 
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Artigo 67 - Multa por Infração - O Condômino que, mesmo que pela primeira vez, 
transitória ou eventualmente, perturbar ou embaraçar o uso das coisas comuns, der causa às 
despesas extraordinárias ou, ainda, infringir qualquer das disposições desta Convenção, após 
advertência escrita, ficará sujeito ao pagamento de uma multa correspondente ao valor que 
equivaler em até 03 (três) taxas condominiais ordinárias vigentes à época da infração, sem 
prejuízo das demais conseqüências cíveis ou criminais decorrentes de seu ato. 

Parágrafo único - A multa será imposta e cobrada pelo Síndico, após a verificação sumária 
dos fatos e a identificação do responsável. Para os fins aqui previstos, o Síndico poderá 
delegar poderes à Administradora. 

Artigo 68 - Reincidência - Aplica-se ao Condômino, ou possuidor, que reiteradamente não 
cumprir com os seus deveres perante o Condomínio o disposto no artigo 1.337 do Código 
Civil Brasileiro. 

Artigo 69 - Comportamento Anti-Social - Aplica-se ao Condômino, ou possuidor, que, por 
seu reiterado comportamento anti-social gerar incompatibilidade de convivência com os 
demais Condôminos ou possuidores o que dispõe o parágrafo único do artigo 1.337. 

Artigo 70 - Imposição de Multa - As multas devem ser impostas e cobradas pelo Síndico ou 
pela Administradora, esta se devidamente autorizada, mediante prévia lavratura de auto de 
infração, que conterá a discriminação do fato, encaminbando uma cópia deste ao Condômino 
infrator e ao Conselho Fiscal. 

Artigo 71 - Comunicação ao Infrator - As multas devem ser impostas pelo Síndico ou pela 
Administradora, esta se devidamente autorizada, mediante prévia lavratura de auto de 
infração, que conterá a discriminação do fato, encaminbando uma cópia deste ao Condômino 
infrator. 

Artigo 72 - Recurso à Assembleia Geral - Confirmada a imposição da multa pelo Conselho 
Fiscal, deverá ser expedida comunicação ao Condômino infrator para que este, no prazo de 1 O 
(dez) dias do recebimento da comunicação, em sendo de seu interesse interponba recurso à 
Assembleia Geral, o qual terá, apenas, efeito devolutivo. Caberá ao Condômino infrator, sob 
pena de não conbecimento do seu recurso, o dever de pagar a multa cobrada e apresentar o 
respectivo comprovante junto ao seu recurso. A Assembleia Geral deverá ser convocada em 
caráter extraordinário para apreciar o recurso em prazo não superior a 15 (quinze) dias. 

Artigo 73 - Decisão Final - No julgamento do recurso em Assembleia Geral, haverá uma 
instrução sumária e oral sobre os fatos que deram origem à multa, ouvindo o Condômino 
infrator e as testemunbas presentes e tomado conbecimento dos demais elementos necessários 
a uma decisão justa. Em seguida, pelo voto da maioria, caberá à Assembleia Geral confirmar 
ou reformular a penalidade, total ou parcialmente. 

Artigo 74 - Obrigações Adicionais do Condômino Faltoso - O pagamento da multa não 
exime o infrator de sua obrigação de purgar a mora, nem de ressarcir os prejuízos que tiver 
causado. 

35 '{, 
185



Parágrafo único - Caso a inadimplência do Condômino seja igual ou superior a 15 (quinze) 
dias, a Administradora poderá dete1minar a suspensão do fornecimento dos serviços 
disponibilizados no âmbito do Condo-Hotel. 

Capítulo XIV - Dos Seguros e Sinistros 

Artigo 75 - Seguros - O Condomínio será segurado contra os sinistros, conforme rol de 
seguros exemplificativamente apresentado abaixo, dentre outros que poderão ser contratados 
pela Administradora, sempre em nome do Condomínio. Para os fins de contratação de novos 
seguros, a Administradora considerará a pertinência da garantia, de acordo com a sua 
experiência profissional: 

(a) seguro contra incêndio; 

(b) seguro que cubra danos decorrentes de vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, 
fumaça, impacto de aeronaves, automóveis e demais veículos de qualquer natureza; 

(c) seguro que tenha cobertura contra dano elétrico, para cobrir danos dec01Tentes de 
problemas no sistema elétrico que provoquem incêndio; 

( d) seguro de responsabilidade civil para guarda de veículos, com ampla cobertura, 
incluindo indenização por colisão com veiculo próprio ou de quaisquer terceiros, 
incêndio, roubo, furto ou qualquer dano causado ao veículo ou por ele provocado 
enquanto estiver sob a guarda do Condomínio; 

(e) seguro de responsabilidade civil de empregador e seguro de reparação ao empregado, 
abrangendo todas as hipóteses de danos causados a empregados da Administradora que 
se encontrem a serviço do Condomínio; 

(f) seguro de fidelidade, para cobertura de perdas ou danos materiais decorrentes de atos 
praticados por empregados do Condomínio e da Administradora contra o patrimônio 
Condo-Hotel; 

(g) seguro contra tumultos, para cobrir danos materiais decorrentes de greves ou quaisquer 
perturbações da ordem pública, incluindo como cláusula acessória os danos causados 
por atos dolosos; 

(h) seguro contra riscos diversos não tarifados, incluindo a cobertura de obras de arte e 
objetos antigos utilizados na decoração das áreas comuns condominiais; 

(i) seguro contra riscos diversos para equipamentos estacionários, tais como, caldeiras, 
equipamento de ar condicionado, central telefünica, computadores etc., com valor de 
indenização suficiente para a reposição do bem. 

Paragráfo único - É lícito a cada Condômino, individualmente e às suas expensas, aumentar 
o seguro de sua unidade autônoma. 
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Artigo 76 - Sinistros - Ocorrido o sinistro parcial que destrua menos de 2/3 ( dois terços) do 
Condomínio, a Assembleia Geral se reunirá dentro de 15 (quinze) dias e elegerá uma 
comissão com 03 (três) Condôminos, os quais, automaticamente, estarão investidos, 
juntamente com o Síndico, de poderes para: 

(a) receber a indenização do seguro e depositá-la, em nome do Condomínio, no 
estabelecimento bancário indicado pela Assembleia, em conta que renda juros e 
correção monetária; 

(b) abrir concorrência para a reconstrução do Condomínio, ou de suas partes destruídas, 
comunicando, no menor tempo possível, o resultado à Assembleia Geral para a devida 
e imediata deliberação a respeito; 

( c) acompanhar os trabalhos de reconstrução até o final, representando os Condôminos 
junto aos construtores, fornecedores, empreiteiros e reprutições públicas. 

§ 1 º - Se a indenização paga pela companhia seguradora não for suficiente, por qualquer 
motivo, para atender as despesas de reconstrução, concorrerão os Condôminos para o 
pagamento da diferença, na proporção da fração ideal no solo de sua respectiva unidade 
autônoma, no prazo e na forma estipulados na Assembleia geral, ficando ressalvado o direito à 
minoria de recusar-se a fazê-lo, hipótese em que deverá ceder à maioria os seus direitos, 
mediante prévia apuração, realizada por meio de avaliação feita por, no mínimo, 03 (três) 
empresas de reconhecida capacidade técnica. 

§ 2º - Ocorrido sinistro total ou que destrua mais de 2/3 ( dois terços) do Condomínio, pelo 
voto de 51 % ( cinqüenta e um por cento) de frações ideais, a Assembleia Geral poderá 
deliberar que a edificação não seja reconstruída, caso em que autorizará a venda do terreno, 
partilhando-se o seu preço e o valor do seguro entre os Condôminos na proporção da fração 
ideal no solo de cada uma das unidades autônomas que o compõem, conforme dispõe o art. 
1.357 caput e § 2º do Código Civil. 

§ 3° - Deliberada a reconstrução da edificação, poderá o Condômino se eximir do pagamentos 
das respectivas despesas, alienando seus direitos a outros Condôminos, mediante avaliação 
amigável ou judicial. 

Capítulo XV - Do Fundo de Reserva do Condo-Hotel 

Artigo 77 - Destinação - O Fundo de Rese1va será destinado a cobrir despesas condominiais 
extraordinárias e/ou emergenciais e que digrun respeito à soma de todos os valores 
desembolsados que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção, conservação e 
funcionamento do Condo-Hotel, tais como, (i) obras ou reformas que interessem à estrutura 
integral do imóvel; pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como 
das esquadrias externas; (ii) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do 
Condo-Hotel; (iii) reposição e substituição de móveis, utensílios, equipamentos e itens de 
decoração das áreas comuns e das unidades autônomas (FF&E e OS&E); (iv) conse1tos e 
acresc1mos de construção ou instalações elétricas, sruiitárias, hidráulicas, mecânicas, de 
segurança, telefônicas, substituição de elevadores etc., das áreas comuns e unidades 
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autônomas, sem embargo de, quando necessário, ocorrer eventual arrecadação extraordinária 
de despesas condominiais para fazer face a essas despesas de caráter extraordinário. 

Parágrafo único - Considerando as peculiaridades do Condo-Hotel fica ajustado que os 
recursos do Fundo de Reserva serão utilizados para as áreas comuns e Apartamentos, na 
medida das necessidades de cada um deles, em razão dos interesses individuais homogêneos 
dos seus respectivos Condôminos. 

Artigo 78 - Formação e Manutenção - O Fundo de Reserva será formado e mantido pelo 
recolhimento de (i) uma taxa mensal que equivaler a 2% ( dois por cento) das despesas 
ordinárias de Condomínio; (ii) 20% (vinte por cento) do saldo verificado no orçamento de 
cada exercício social; (iii) rendimentos decorrentes de aplicação das verbas do próprio Fundo; 
(iv) produto da venda de ativos obsoletos do Condo-Hotel; (v) outros valores aprovados pelos 
Condôminos e/ou previstos no contrato firmado com a Administradora. 

§ 1 º - Fica ajustado que no primeiro exercício fiscal, por ser parcial ( com início na data de 
abertura do Condo-Hotel e término em 31 de dezembro), não haverá recolhimento para 
formação e manutenção do Fundo de Reserva. 

§ 2º - Em caráter excepcional, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre a utilização do 
Fundo de Reserva de fmma diversa da acima prevista, desde que haja relevância na destinação 
da verba. Para os fins do aqui disposto, a convocação da Assembleia Geral deverá trazer esse 
item especificado em sua ordem do dia, e o quorum de aprovação dessa matéria será o de 51 % 
dos votos dos presentes à Assembleia. 

§ 3º - A Assembleia Geral poderá estabelecer limite para o Fundo de Reserva, não sem antes 
ouvir o parecer da Administradora. Atingindo-se o limite estabelecido, o Fundo de Reserva 
deixará de ser recolhido até que a cobrança volte a ser necessária para a sua restauração ao 
limite mínimo de recursos que for estabelecido. Da mesma forma, a Assembleia poderá alterar 
o percentual indicado no caput. 

Artigo 79 - Conta Bancária Específica - Ao final de cada mês os recursos provenientes da 
arrecadação para o Fundo de Reserva deverão ser separados da conta usual de movimento do 
Condomínio e, obrigatoriamente, depositados em conta bancária individualizada, abe1ta 
especialmente para esse fim, na qual sejam os depósitos remunerados com juros e correção 
monetária, confo1me legislação pertinente. 

Artigo 80 - Outros Fundos - O Condomínio poderá instituir tantos outros fundos que julgar 
necessários, mediante deliberação em Assembleia própria. 

Capítulo XVI - Das Disposições Gerais 

Artigo 81 - Alienação - No caso de alienação de unidade autônoma, o alienante deverá fazer 
prova de quitação de suas obrigações condominiais, sob pena do adquirente responder por 
seus débitos, nos termos do artigo 1.345 do Código Civil. 

Artigo 82 - Casos Omissos - Os casos omissos serão objeto, em primeiro plano de solução 
pelo Síndico e, em segundo plano, pelos Condôminos reunidos em Assembleia Geral. 
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Artigo 83 - Colocação de Placas - É assegurado à Incorporadora, por esta Convenção, em 
caráter gratuito, o direito iITevogável, mesmo após a instalação do condomínio de uso, a 
manter no Condo-Hotel, (i) enquanto existirem unidades de sua propriedade à venda, 
coITetores e placas promocionais em madeira, metal ou acrílico, alusivas a ele, a serem 
afixadas em local de escolha de comum acordo com a Administradora; (ii) perpetuamente, 
logotipo ou outro sinal indicativo de seu nome e atividade empresarial, na cobertura do 
Condo-Hotel e/ou em suas áreas externas ou internas. 

Parágrafo único - É assegurado à Administradora, por esta Convenção, em caráter gratuito, o 
direito Í!Tevogável de colocar e manter afixadas no Condo-Hotel placas de qualquer tipo ou 
tamanho e em locais de sua livre escolha, enquanto vigorar seu contrato. 

Artigo 84 - Foro - Fica eleito o Foro de Campinas - São Paulo, com expressa e absoluta 
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questões oriundas desta Convenção e seu Anexo. 

Artigo 85 - Anexo - É anexo desta Convenção o Reghnento Interno. 

Capítulo XVII - Das Disposições Transitórias 

Artigo 86 - Primeira Administradora - A empresa que exercerá inicialmente a função da 
Administradora do Condo-Hotel será Atlantica Roteis International (Brasil) Ltda., com 
sede na Cidade de Barneri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 13° andar, Edificio 
Padauri, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13 ("Atlantica"), ou 
qualquer outra Empresa de seu Grnpo, contratada nos termos de contrato específico firmado 
com a Incorporadora, de conhecimento e concordância de todos os Condôminos e cujo 
contrato acompanhou o instrumento de aquisição de unidades autônomas firmado pelos 
Condôminos. 

Artigo 87 - Atividades Pré-Operacionais - Caberá à Administradora gerenciar as atividades 
necessàrias à instituição de todos os serviços, operação e administração das atividades do 
Condo-Hotel. Para tanto, a Administradora elaborará e submeterá à aprovação dos 
Condôminos, orçamento contendo, dentre outros, os valores necessários à contratação de 
pessoal, compra de bens e equipamentos para as áreas comuns e unidades autônomas, bem 
como outros que sejam necessários ao desenvolvimento de suas atividades, especialmente nos 
primeiros meses de operação do Condo-Hotel. O detalhamento das atividades pré
operacionais, bem como os honorários da Administradora se encontram especificados no 
contrato celebrado entre a Administradora e a Incorporadora, cujo teor é de conhecimento dos 
Condôminos, haja vista que o contrato acompanhou o instrnmento de aquisição de unidades 
autônomas firmado pelos Condôminos. 

Parágrafo único - Para a aquisição do FF&E e OS&E serão cobrados os valores orçados e 
entregues pela Incorporadora aos adquirentes dos Apartamento, na forma e prazo de 
pagamento estipulado em contrato de promessa ou de compra e venda. Eventuahnente, caso 
os valores não sejam suficientes para a aquisição de todos os equipamentos, a Incorporadora 
se obrigará, perante o Condomínio, a complementar os valores faltantes até a total montagem 
destes equipamentos. 

189



( 

Artigo 88 - Orçamento Pré-Operacional - A Administradora elaborará o Orçamento Pré
Operacional, a ser fixado em caráter estimativo, visando a operação do Condo-Hotel, devendo 
tal orçamento abranger período anterior à Data de Abertura, e conter previsão dos encargos e 
despesas condominiais iniciais relativos ao funcionamento da infra-estrutura de serviços de 
natureza hoteleira. Referido orçamento deverá prever gastos com as seguintes despesas que 
seguem apresentadas de forma exemplificativa, mas não exaustiva: (i) seleção, contratação e 
treinamento de pessoal; (ii) aquisição de insumos, bens e utensílios para as áreas de alimentos 
e bebidas; (iii) programa de marketing/vendas e ações promocionais para o lançamento de 
abertura do Condo-Hotel, incluindo plano de mídia, material promocional impresso, festa de 
abertura, etc., (iv) capital de giro inicial necessário à operação da Sociedade em Conta de 
Participação. 

Artigo 89 - Assembleia de Instalação do Condomínio sem Uso - A Assembléia de 
Instalação do Condomínio sem Uso ocorrerá por volta de 18 (dezoito) meses anteriores à data 
prevista para abertura do Condo-Hotel, em que deverá se fazer constar os orçamentos de 
despesas pré-operacionais, bem como as despesas com FF&E e OS&E, que serão previamente 
estipuladas e aceitas pelos pretensos Condôminos dos Apattamentos no ato da aquiação de sua 
unidade. 

§ I O 
- Para os fins de aprovação dos orçamentos de que trata o caput, a Incorporadora 

compromete-se a convocar e realizar a Assembleia ali prevista, sob orientação da 
Administradora, para nela serem deliberadas, entre outras, as seguintes matérias: (a) eleição 
do Síndico, para fins de obtenção de inscrição do Condomínio no Cadastro de Pessoas 
Jurídicas, junto à Secretaria da Fazenda Nacional, abe1tura de conta corrente bancária e 
fiscalização dos gastos pré-operacionais e com a compra dos bens e equipamentos necessários 
à montagem, equipagem e decoração do Condo-Hotel (FF&E e OS&E), conforme previsto no 
contrato de aquisição de unidades autônomas; (b) aprovação do valor consolidado dos 
Orçamentos Pré-Operacional e de Aquisições; e, ( c) outras matérias que as Partes entendam 
ser necessárias submetê-las à aprovação dos Condôminos. 

§ 2º - O Síndico eleito terá seu mandato vigente até a realização da Assembleia de Instalação 
do Condomínio de Uso, opmtunidade em que será escolhido no Síndico, nos termos contidos 
em Assembleia Geral. 

§ 3º - Fica certo que o cargo de primeiro Síndico será exercido pela Incorporadora, ficando 
vigente seu mandato até a realização da Assembleia de Instalação de Condomínio de Uso, 
podendo, em tal oportunidade, ser prmrngado a critério da Incorporadora até a realização da 
segunda Assembleia Geral Ordinária. 

§ 4º - Os valores aprovados, cujo gerenciamento e administração caberão, respectivamente, à 
Administradora, no caso das despesas pré-operacionais e à Incorporadora, no caso das 
aquisições do FF&E e OS&E, deverão ser pagos pelos Condôminos dos Apartamentos, 
pretensos adquirentes destas unidades, na forma e prazo contidos nos respectivos contratos de 
promessa ou de compra e venda. 

§ 5° - O não pagamento dos valores acima pactuados imporá ao inadimplente os encargos de 
mora à razão de multa de 2% ( dois por cento) sobre o valor principal, corrigido 
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monetariamente pela aplicação do IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês ou fração, sendo que o não pagamento de quaisquer das parcelas acima mencionadas por 
qualquer Condômino, no que se referir ao Condomínio e à Sociedade em Conta de 
Participação, conforme o caso, deverá ser imediatamente suprido pelos adimplentes, sob pena 
de imediata suspenção dos trabalhos. 

§ 6º - A suspensão dos trabalhos e procedimentos pré-operacionais e de aquisições, no caso de 
falta de pagamento ou não aprovação dos orçamentos, conforme acima, poderá postergar por 
igual período a data de abertura do Condo-Hotel. 

§ 7º - As contas relativas aos serviços pré-operacionais e de aqms1çao serão prestadas, 
respectivamente, pela Administradora e pela Incorporadora, ainda que de forma parcial, na 
Assembleia de Instalação do Condomínio de Uso, devendo as contas finais ser prestadas 
quando da realização final dos gastos. 

§ 8°- Todas as anecadações iniciais feitas junto aos Condôininos visando a compra de bens e 
equipamentos para decoração, montagem e equipagem de áreas comuns e unidades autônomas 
serão recolhidas em conta bancária do Condomínio. Da mesma fmma, as referidas compras, 
ainda que de bens que integrarão as unidades autônomas ( e que por deconência pertencerão 
aos respectivos titulares) serão feitas sob o CNP J do Condoininio. Caso haja atraso na 
expedição do CNP J do Condomínio, a Incorporadora poderá fazer tais arrecadações e 
aquisições em seu nome, até que referido cadastro seja efetivado, transferindo, 
posteri01mente, os recursos e aquisições ao Condomínio. 

§ 9º - Em havendo necessidade de recursos complementares para as atividades pré
operacionais e de capital de giro inicial, a Administradora, por volta de 06 (seis) meses antes 
da data de abertura, poderá convocar Assembleia geral para demonstrar tal necessidade e 
aprovar a anecadação de referidos recursos. 

§ 10 - O início das atividades pré-operacionais não elidirá a responsabilidade da Incorporadora 
pela construção do Condomínio até a data de abe1tura. 

Artigo 90 - Assembleia de Instalação do Condomínio de Uso - A Incorporadora convocará 
a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio de Uso para (i) aprovação de orçamento 
operacional, (ii) prestação de contas dos gastos havidos até então, com os esclarecimentos que 
se fizerem necessários e (iii) eleição do Corpo Diretivo, cujo mandato vigorará até a data da 
segunda Assembleia Geral Ordinária subsequente à citada eleição. A Assembleia de 
Instalação do Condoininio de Uso deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias após a expedição 
do auto de conclusão de obras. 

Parágrafo único - O primeiro orçamento operacional abrangerá o período compreendido 
entre a Data de Abertura e 31 de dezembro do mesmo ano. 

Artigo 91 - Convocação das Assembleias Gerais de Instalação - Para atender ao disposto 
nos artigos antecedentes, tanto a Assembleia Geral de Instalação de Condomínio sem Uso, 
quanto a de Condomínio de Uso serão convocadas com antecedência mínima de 08 (oito) 
dias, por ca1ta registrada e/ou protocolada, facultando-se, também, a publicação do respectivo 
edital em um jornal de circulação na Comarca de localização do Condo-Hotel. 
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Artigo 92 - Mandato - A Incorporadora, desde já e em caráter irretratável e ÍlTevogável, fica 
investida dos poderes necessários e especiais para, se necessário, alterar a presente Convenção 
e seu anexo, bem como os contratos firmados com a primeira Administradora. 

Campinas, 20 de fevereiro de 2013. 
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Anexol 

Regimento Interno 

Do 

Condomínio "Cambuí Apart-Hotel" 

Do Objeto 

Artigo 1 - O Regimento Interno do Condomínio do Cambuí Apart-Hotel (o 
"Condomínio") vigora sob as normas abaixo estabelecidas, obrigatórias a tantos quantos 
que, a qualquer título, ingressem na esfera jurídica do Condo-Hotel. 

Artigo 2 - O Regimento Interno estabelece normas de uso das instalações da edificação de 
todo o Condomínio, bem como, em especial, dos serviços fornecidos ou postos à disposição 
pelo Condo-Hotel. 

Artigo 3 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado na forma estipulada na 
Convenção de Condomínio. 

Das Penalidades 

Artigo 4 - A falta de cumprimento ou inobservância de qualquer das obrigações deste 
Regimento Interno sujeitará o Condômino ou o Usuário infrator a advertência do 
Subsíndico ou da Administradora que, se não atendida no prazo de três (3) dias, será 
convertida em multa, conforme Convenção, multa esta que será dosada segundo a 
gravidade da falta e devida tantas quantas vezes forem as infrações, aplicando o quanto 
dispõe a Convenção, em caso de reincidência. 

Parágrafo Único - O pagamento da multa não elide o dever do Condômino ou do Usuário 
de reparar os danos que causar que acarretem a perda ou danificação parcial ou total dos 
bens condominiais, devendo aquele, nesses casos, indenizar o Condomínio pela 
importância total dos prejuízos ocasionados, com seu valor atualizado, à data da liquidação. 

Artigo 5 - Se houver atraso no pagamento da multa mencionada no artigo anterior, o 
infrator/devedor ficará sujeito aos acréscimos decon-entes da mora previstos na Convenção 
de Condomínio. 

Artigo 6 - Qualquer tolerância na aplicação de penalidade ao Condômino ou ao Usuário 
infrator não constituirá precedente invocável para eximir-se ao cumprimento dos deveres e 
obrigações, bem como da sujeição às penalidades previstas no Regimento Interno. 
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Das Obrigações e Regras de Convivência dos Condôminos 

Artigo 7 - A fim de harmonizar e regular a vida cotidiana do Condomínio, compete a todos 
os Condôminos, sejam Usuários ou Hóspedes do Condo-Hotel, cumprir e fazer cumprir as 
seguintes obrigações: 

(a) abster-se de realizar alterações, reformas, construções, decorações ou pinturas nas 
fachadas do Condomínio, sem a autorização expressa da Assembléia Geral; 

(b) não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; 

(c) não utilizar sua unidade ou as partes comuns do Condomínio de maneira prejudicial 
ao sossego, à salubridade, à segurança dos demais Condôminos e dos Usuários e aos 
bons costumes, zelando pela boa ordem, harmonia, tranqüilidade, sossego e 
reputação do Condomínio e da Administradora; 

( d) manter atualizado seu cadastro junto ao Condomínio e à Administradora; 

(e) zelar pelo asseio e pela segurança do Condomínio, lançando lixo e detritos nos 
locais apropriados, depois de perfeitamente acondicionados; 

(f) exigir do Síndico e da Administradora as providências necessárias ao fiel 
cumprimento da Convenção e deste Regimento Interno; 

(g) comunicar ao Síndico ou à Administradora qualquer caso de moléstia de notificação 
obrigatória, para fins de providências junto à saúde pública; 

(h) manter desobstruídas as passagens e áreas comuns do Condomínio; 

(i) respeitar as normas de uso dos elevadores, bem como as normas para identificação 
para ingresso de visitantes ou prestadores de se1viços; 

O) abster-se de estender roupas, tapetes e outros utensílios do lado de fora de sua 
unidade, bem como de fixar placas, letreiros, cartazes, faixas, adesivos e toldos, 
diversos daqueles autorizados para o uso da Administradora (marca), 
comprometendo-se a não realizar qualquer tipo de interferência em tais áreas, que 
possam comprometer o padrão da fachada; 

(k) respeitar o limite de peso de 200 kg/m2 (duzentos quilogramas por metro quadrado) 
nos pavimentos tipo e 300kg/m2 nas áreas de uso comum do 1 º pavimento e áreas 
de estacionamento, a fim de não sobrecarregar as estruturas e lajes das edificações; 

(l) respeitar, para a utilização das áreas comuns do Condo-Hotel, os horários e critérios 
estabelecidos pela Administradora; 
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se ao sistema associativo de locação ("pool"), observadas as vedações previstas no artigo 8° 
da Convenção de Condomínio. 

Das Disposições Transitórias e Gerais 

Artigo 10 - A Administradora, em conjunto com o Síndico, dentro de 120 (cento e vinte) 
dias contados do registro do instrumento de instituição e especificação do condomínio do 
Cambuí Apart-Hotel, poderá alterar este Regimento, visando estabelecer normas que 
visem dar uma melhor operacionalidade do Condo-Hotel, devendo, comunicar todos os 
Condôminos por escrito. 

Artigo 11 - O Foro competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes deste 
instrumento é o mesmo indicado na Convenção de Condomínio. 

Campinas, 20 de fevereiro de 2013 . 
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