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AVISOS 
 

Os investidores deverão tomar a decisão de investimento nos Contratos de 
Investimento Coletivo considerando sua situação financeira, seus objetivos de 
investimento, nível de sofisticação e perfil de risco. No ato da aquisição dos Contratos 
de Investimento Coletivo, os investidores assinarão declaração atestando (i) ter 
conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes 
para avaliar os riscos envolvidos na realização do investimento e que são capazes de 
entender e assumir tais riscos; (ii) ter tido pleno acesso a todas as informações 
necessárias e suficientes para a decisão de investimento na Oferta, notadamente as 
constantes do presente Prospecto Resumido, do Estudo de Viabilidade Econômica, dos 
Contratos de Investimento Coletivo e dos demais contratos relativos ao 
Empreendimento; e (iii) ter conhecimento de que a Oferta foi dispensada de registro 
pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inclusive em relação ao valor mínimo de 
investimento; e que (iv) tem conhecimento dos principais fatores de risco relacionados 
à Oferta e ao Empreendimento. 
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE PROSPECTO RESUMIDO 
CONSTITUEM UM RESUMO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, AS QUAIS 
ESTÃO DETALHADAMENTE DESCRITAS NOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO 
COLETIVO E NOS DEMAIS CONTRATOS RELATIVOS AO EMPREENDIMENTO, 
ANEXADOS A ESTE PROSPECTO. 
Nos termos na Deliberação 734, as Ofertantes, ou aqueles que assumirem a sua 
posição contratual perante os investidores, se comprometem a manter a disposição 
dos investidores no website www.caschim.com.br: 
 

(i) Enquanto perdurar a Oferta, o Estudo de Viabilidade Econômica e o 
Prospecto Resumido, atualizados anualmente; 
(ii) Durante a existência do Empreendimento e no prazo de 60 (sessenta dias) 
contados do encerramento do seu exercício, as demonstrações financeiras 
anuais relativas ao Empreendimento, elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, 
de 1976, e auditadas por auditor independente registrado na CVM; e 
(iii) Durante a existência do Empreendimento e no prazo de 45 (quarenta e 
cinco dias) contados da data de encerramento de cada trimestre, as 
demonstrações financeiras trimestrais referentes aos 03 (três) primeiros 
trimestres de cada exercício, acompanhadas de relatório de revisão especial, 
emitido por auditor independente registrado na CVM.  

 
A LEITURA DESTE PROSPECTO RESUMIDO NÃO SUBSTITUI A LEITURA 
CUIDADOSA DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, ANEXADOS A 
ESTE PROSPECTO. 

 

http://www.caschim.com.br/
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DEFINIÇÕES 

 

Para fins deste Prospecto Resumido, os termos indicados abaixo terão os significados a 

eles a seguir atribuídos: 

 

“Administradora” ou  
“Administradora Hoteleira”: 

MRA ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E 

CONDOMÍNIOS LTDA., sociedade limitada, com 
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 
Avenida Cândido de Abreu, nº 140, 1° andar, 
CEP 80.530-901, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
07.040.560/0001-19. 

“CIC” ou “Contratos de 

Investimento Coletivo”: 

Quando mencionados em conjunto, a Promessa 
de Compra e Venda e o Termo de Adesão à SCP 
(Anexo I), por meio do qual os adquirentes 
adquirirão as Unidades Imobiliárias Autônomas e 
a participação na SCP e terão direitos de 
remuneração, direta e indiretamente sobre o 
Empreendimento, sendo um valor mobiliário nos 
termos do art. 2º, inciso IX da Lei do Mercado de 
Valores Mobiliários.  

“Código Civil”: Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada. 

“Contrato de Constituição SCP” 
ou “Contrato de Constituição 
de Sociedade em Conta de 
Participação”: 

Instrumento Particular de Constituição de 
Sociedade em Conta de Participação (Anexo II), 
a ser celebrado entre a Incorporadora e os 
Proprietários, com o objetivo de administrar as 
locações das Unidades Autônomas do 
Empreendimento, bem como operar as atividades 
inerentes à sua natureza condo-hoteleira, tais 
como, restaurante, telefonia, convenções, eventos 
e lavanderia. No âmbito desta Oferta, os 
Investidores deverão assinar o Termo de Adesão à 
SCP. 

“Contrato de Administração 
Hoteleira”: 

 O Instrumento Particular de Administração 

Hoteleira e Outras Avenças celebrado entre a 
Administradora e a Incorporadora em 16 de 
junho de 2016. Para maiores informações sobre 
o Instrumento Particular de Administração 
Hoteleira e Outras Avenças, favor ver sua 
descrição na página 41 deste Prospecto. O 
Contrato de Administração Hoteleira podera ser 
encontrado no Anexo III a este Prospecto. 

“Convenção de Condomínio” Trata-se da Convenção do Condomínio “Hotel 
Mabu Cascavel Express”, que poderá ser 
encontrada no Anexo IV a este Prospecto. 

“CVM”: Comissão de Valores Mobiliários. 
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“Data de Abertura do 
Empreendimento”  

Data em que se iniciará a regular operação do 

Condo-Hotel, conforme estabelecido no Contrato 
de Administração Hoteleira. 

“Deliberação 734”: Deliberação CVM Nº 734, de 17 de março de 
2015. 

“Empreendimento” ou 

“Condomínio” ou “Condo-
Hotel”: 

Empreendimento objeto desta oferta, constituído 

por um único prédio, composto por 128 (cento e 
vinte e oito) unidades autônomas hoteleiras.  

 

Via de regra, condo-hotel é a modalidade de 
empreendimento imobiliário concebido como uma 
incorporação imobiliária, aprovado perante os 
órgãos públicos e submetido ao regime do 
condomínio edilício, o que permite a 
comercialização individualizada dos 
apartamentos que compõem o condo-hotel como 
unidades autônomas. Assim, o proprietário ou 
titular de direitos aquisitivos sobre unidade 
autônoma não poderá destinar a unidade 
autônoma para uso residencial, tampouco 
transferir a posse (que inclui o direito de uso, 
gozo e fruição) de sua unidade a terceiro que não 
seja a administradora hoteleira. O 
Empreendimento está sendo desenvolvido na 
Modalidade de condo-hotel. 

“Escritura Pública de Permuta” Escritura Pública de Permuta celebrada entre a 

Incorporadora e Partvel Administração e 
Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.676.384/0001-06, com sede na Avenida 
Brasil, nº 1812, Jardim Gramado, cidade de 
Cascavel, estado do Paraná, que disciplina a 
permuta do Terreno por 23 (vinte unidades) do 
Empreendimento. A Escritura Pública de Permuta 
poderá podera ser encontrada no Anexo X a este 
Prospecto.  

“Estudo de Viabilidade”: Estudo de Viabilidade Econômica do 

Empreendimento, elaborado pela Belvedere 
Projetos e Gerenciamento Ltda, inscrita no 
inscrita no CNPJ 17.654.483/0001-40, com sede 
na Av. da Interação, 699, Bairro Alto, Curitiba- 
PR, que poderá ser encontrado na integra 
anexado a este Prospecto Resumido no Anexo 
VIII. Anualmente, seu conteúdo será atualizado e 
disponibilizado ao público na página da rede 
mundial de computadores www.caschim.com.br  

“Habite-se”: Auto de Conclusão de Obra do Empreendimento, 

com obtenção do Habite-se prevista para junho 
de 2019.  

http://www.caschim.com.br/
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“INCC/DI”: Índice Nacional de Custo da Construção do 

Mercado – Disponibilidade Interna, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas. 

“Incorporadora” ou 
“Vendedora”: 

CASCHIM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade limitada 
inscrita no CNPJ sob o n⁰. 24.996.698/0001-05, 
com sede na cidade de Cascavel, estado do 
Paraná, na Rua Carlos Gomes, 1243, Parque São 
Paulo, CEP 85.803-000. Para fins da Promessa de 
Compra e Venda (Anexo I a este Prospecto) a 
Incorporadora também poderá ser denominada 
“Vendedora”. 

“Incorporação Imobiliária”: Atividade exercida com o intuito de promover e 

realizar a construção, para alienação total ou 
parcial, de edificações ou conjunto de edificações 
compostas de unidades autônomas. Regulada 
pela Lei de Condomínios e Incorporações 
Imobiliárias, o regime de incorporação imobiliária 
atribui ao incorporador e ao construtor a 
responsabilidade civil e criminal pela consecução 
do empreendimento imobiliário, protegendo os 
adquirentes dos imóveis de eventuais riscos de 
responsabilização. O Empreendimento está sendo 
desenvolvido como incorporação imobiliária e sua 
incorporadora é a CASCHIM 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA. 

“Instrução CVM 400”: Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 
2003. 

“Investidor” ou 
“Investidores”: 

Aqueles que, mediante a celebração dos CIC se 

tornam  proprietários ou titulares de direitos 
aquisitivos sobre as Unidades Hoteleiras, e que 
possuam ao menos R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) de patrimônio ou que invistam ao 
menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na 
Oferta. 

“Lei de Condomínios e 
Incorporações Imobiliárias”: 

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

“Lei do Patrimônio de 

Afetação”: 

Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, 
conforme alterada. 

“Marca”: Marcas MABU HOTEIS & RESORTS, MABU 
EXPRESS e de marcas relativas ao 
Empreendimento de titularidade da 
Administradora Hoteleira, que teve seu direito de 
utilização cedido gratuitamente, à Incorporadora 
para uso específico e exclusivo no 
Empreendimento, durante todo o período em que 
vigorar o Instrumento de Administração 
Hoteleira. 
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“Matrícula” Matícula nº 43.432 do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis da comarca de Cascavel, estado do 
Paraná. A Matrícula nº 43.432 podera ser 
encontrada no Anexo IX a este Prospecto.  

“Declaração de Veracidade” Trata-se da Declaração assinada pelas Ofertantes 
sobre a Veracidade, Consistência e Completude e 
Suficiência das Informações, elaborada de acordo 
com o item II, “5” da Deliberação CVM nº 734, 
de 17 de Março de 2015 (“Deliberação CVM nº 
734”), a qual pode ser encontrada como Anexo 
VIi a este Prospecto. 

“Declaração do Investidor” Trata-se da Declaração do Investidor elaborada 
de acordo com o anexo I da Deliberação CVM nº 
734, a qual pode ser encontrada como Anexo VI 
a este Prospecto. 

“Oferta”: A presente oferta pública de Contratos de 
Investimento Coletivo. 

“Ofertantes”: A Incorporadora quando mencionada em 
conjunto com a  Administradora Hoteleira. 

“Patrimônio de Afetação”: De acordo com a Lei de Condomínios e 
Incorporações Imobiliárias, a incorporação 
poderá, critério do incorporador, ser submetida 
ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as 
acessões objeto de incorporação imobiliária, bem 
como os demais bens e direitos a ela vinculados, 
manter-se-ão apartados do patrimônio do 
incorporador e constituirão patrimônio de 
afetação, destinado à consecução da 
incorporação correspondente e à entrega das 
Unidades Autônomas aos respectivos 
adquirentes. Com a adoção deste instituto, 
também permite a separação entre o patrimônio 
da incorporadora em relação ao patrimônio das 
demais sociedades do mesmo grupo econômico. 
Isso reduz substancialmente o risco de que o 
patrimônio da Incorporadora seja afetado por 
obrigações das demais empresas do mesmo 
grupo econômico. A incorporação imobiliária do 
Empreendimento está submetida ao regime do 
patrimônio de afetação. Adicionalmente, as 
Unidades Hoteleiras farão parte do patrimônio da 
Incorporadora somente até a quitação do seu 
preço de aquisição pelos investidores, limitando a 
exposição dos investidores ao valor 
desembolsado para a aquisição das Unidades. 

“Pool”: Sistema Associativo de Locação pelo qual os 
Proprietários ou titulares de direitos aquisitivos 
sobre unidade autônoma destinam suas Unidades 
Autônomas para exploração conjunta, uniforme e 
homogênea por uma operadora hoteleira sob sua 
bandeira. No âmbito desta Oferta, os 
Investidores destinarão obrigatoriamente suas 
Unidades Hoteleiras ao pool hoteleiro operado 
pela Administradora Hoteleira.  
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“Preço da Unidade Autônoma”: R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais reais), 

na data desta Oferta. O Preço de Venda será 
corrigido anualmente desde a data de sua 
emissão até a data de sua efetiva liquidação de 
acordo com INCC (Índice Nacional do Custo da 
Construção), calculado e divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas.  

“Promessa de Compra e 
Venda”: 

Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda para Futura Aquisição de Unidade 
Condominial de Hotel a ser Construída e Outras 
Avenças, a ser celebrado entre Incorporadora e 
cada Investidor, por meio do qual este se 
comprometerá a adquirir e aquela se 
comprometerá a vender as Unidades Hoteleiras, 
cujo modelo encontra-se no Anexo I a este 
Prospecto. 

“Protocolo de Entrega do CIC 
ao Investidor” 

A Minuta de Protocolo de entraga do CIC ao 

Investidor poderá ser encontrado no Anexo V a 
este Prospecto. 

“Proprietários” ou 
“Condôminos”: 

Considerados em conjunto, os Investidores e 

todo aquele que, mediante a celebração de 
contrato específico com a Incorporadora, se 
tornará ou se tornou proprietário ou titular de 
direitos aquisitivos sobre Unidade Autônoma, 
anteriormente à realização desta Oferta. 

 “Prospecto ou Prospecto 
Resumido”: 

Este Prospecto Resumido de Distribuição Pública 
de Unidades Hoteleiras, datado de [●]. 

“Sociedade em Conta de 
Participação” ou “SCP”: 

MABU EXPRESS HOTEL SCP, a ser constituída 

por meio do Contrato de Constituição da SCP. As 
sociedades em conta de participação são 
sociedades constituída nos termos dos arts. 991 
a 996 do Código Civil Brasileiro. Esse tipo de 
sociedade não tem personalidade jurídica 
própria, não aparecendo de per si perante 
terceiro. A exteriorização é feita pela Sócia 
Ostensiva, e os adquirentes que a ela aderirem, 
na qualidade de sócios participantes. A 
Sociedade em Conta de Participação se 
estabelece contratualmente e sua constituição 
não está sujeita, como condição de sua 
regularidade, ao registro na Junta Comercial ou 
no Cartório de Títulos e Documentos. Ademais, o 
contrato social de uma Sociedade em Conta de 
Participação produz efeito somente entre os 
sócios, observado que os Sócios Participantes, 
sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos 
negócios sociais, não podem tomar parte nas 
relações do Sócio Ostensivo com terceiros, sob 
pena de responder solidariamente com este pelas 
obrigações em que intervier. 
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“Sócios Participantes”:  Sócios Participantes da Sociedade em Conta de 

Participação, que nesta operação são todos os 
Proprietários.  

“Termo de Adesão à SCP”: Termo de Adesão ao Instrumento de Constituição 

SCP, a ser firmado pelo Investidor no âmbito da 
Oferta. O Termo de Adesão à SCP poderá ser 
encontrado no Anexo II a este Prospecto.  

“Terreno” Terreno sob o qual o Empreendimento será 

construído. O Terreno está registrado na 
Matrícula, conforme definição acima. 

“Unidade Autônoma”: Cada uma das 128 (cento e vinte e oito) 
unidades autônomas hoteleiras que comporão o 
Empreendimento. Em linhas gerais, unidades 
autônomas são parcelas da edificação vinculadas 
a uma fração ideal de terreno e coisas comuns, 
constituídas de dependência e instalações de uso 
privativo, e parte de dependências e instalações 
de uso comum da edificação em condomínio. 
Possuem matrículas independentes e 
individualizadas registradas junto ao Registro 
Geral de Imóveis competente e são sujeitas ao 
domínio exclusivo do adquirente. Conforme Lei 
de Condomínios e Incorporações Imobiliárias as 
unidades autônomas apenas poderão ser 
alienadas após a elaboração de um memorial 
descritivo contendo as especificações da obra 
projetada, a minuta da convenção de condomínio 
a ser futuramente utilizada, entre outras 
informações, denominado Memorial de 
Incorporação.  

“Unidade Hoteleira”: Cada uma das 105 (cento e cinco) Unidades 

Autônomas do Empreendimento livres e 
desembaraçadas de pessoas e coisas, sem 
quaisquer outros ônus reais ou pessoais, foro ou 
pensão, litispendência e quite de impostos e 
taxas, a serem Ofertadas no âmbito da Oferta.  
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IDENTIFICAÇÃO DAS OFERTANTES 

 
OFERTANTES 
 
A Incorporadora e a Administradora Hoteleira, quando referidas em conjunto, abaixo 
identificadas. 
 
CASCHIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.  
Rua Carlos Gomes, 1243, Parque São Paulo  
Cascavel, PR 
CEP 85.803-000 
At.: Adecir Albino Dybas  
Telefone: (45) 9 9971-9949 
Correio eletrônico: adecir.dybas@hotmail.com 
 
ADMINISTRADORA HOTELEIRA / REDE HOTELEIRA: MRA ADMINISTRAÇÃO DE 
HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA. 
Avenida Cândido de Abreu, nº 140, 1° andar 
Curitiba, PR 
CEP: 80530-901 
At.: Wellington Estruquel 
Telefone: (45) 3521-2090 
Correio eletrônico: w.estruquel@hoteismabu.com.br 
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DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Visão Geral 
 
O projeto do Empreendimento foi concebido como um Condo-Hotel, ou seja, 
condomínio formado pelas Unidades Autônomas, áreas e bens comuns condominiais da 
edificação, para uso estritamente hoteleiro (categoria de uso restrito à prestação de 
serviços), ou uso não residencial e não incômodo, aprovado junto à Prefeitura de 
Cascavel/PR sob o nº 19634/15, em 11 de fevereiro de 2016, tendo posteriormente 
sido emitido o alvará de construção nº 1536/2017, emitido em 14/09/2017.  
 
O Empreendimento fica localizado na Av. Carlos Gomes 1243, Parque São Paulo, 
cidade de Cascavel, estado do Paraná 
 
O cronograma do Empreendimento está estimado em 30 meses, tendo iniciado em 
agosto de 2016 e com previsão para conclusão em junho de 2019, conforme 
cronograma físico-financeiro. 
 
A Incorporadora possui total comprometimento e saúde financeira para dar andamento 
e concluir o empreendimento, envidando todos os esforços para que a obra siga dentro 
do cronograma previsto. O Empreendimento possui ainda parceiros e outros 
investidores locais de modo a garantir o sucesso da implementação e conclusão deste 
projeto. 
 
Imóvel 
 
O Empreendimento está sendo construído no Imóvel registrado sob Matrícula nº 
43.432 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Cascavel, estado do Paraná 
(definida como Matrícula na seção Definições), adquirido pela Incorporadora em 04 de 
outubro de 2016, conforme Escritura de Permuta lavrada pelo 4º Serviço Notarial e 
Registral de Cascavel.  
 
Incorporação 
 
A incorporação imobiliária do Empreendimento está sendo realizada nos termos das 
seguintes normas: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; (iii) Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, conforme alterada, que instituiu o Código de 
Defesa do Consumidor; (iv) Lei do Patrimônio de Afetação e (v) Lei nº 6.530, de 12 de 
maio de 1978, conforme alterada, que regula a atividade dos Corretores de Imóveis. 
Adicionalmente, o investimento no Empreendimento é regido pelos Contratos de 
Investimentos Coletivos, composto pelos instrumentos disponíveis para consulta a 
partir da página 47 deste Prospecto Resumido. A Oferta das Unidades Hoteleiras foi 
dispensada de registro perante a CVM e do cumprimento de determinados requisitos 
previstos na Instrução CVM 400, nos termos do artigo 4º da referida Instrução, por 
meio do Ofício n.º [●] de [●]. 
 
Visão geral das atividades de uma Incorporadora em Empreendimentos Condo-Hoteleiros 
 
Via de regra, as incorporadoras são responsáveis por identificar a área, elaborar e aprovar 
os projetos, selecionar e contratar uma administradora hoteleira e a comercializar as 
unidades hoteleiras/imobiliárias, bem como executar, por si ou por terceiros que contratar, 
a obra e a montagem hoteleira das áreas comuns e das unidades autônomas. Cabe à 
incorporadora registrar no cartório de registro de imóveis competente o memorial de 
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incorporação e a minuta da futura convenção de condomínio, nos termos da Lei de 
Condomínios e Incorporações Imobiliárias, ressaltando que uma das funções desse 
registro é dar publicidade a terceiros, especialmente os adquirentes de unidades 
autônomas, dos documentos relacionados ao imóvel.  
 
Ademais, a Lei de Incorporações, como forma de proteger os adquirentes dos imóveis, 
estabelece que a incorporadora e/ou as construtoras são as principais responsáveis pela 
construção e entrega do condo-hotel, podendo ser responsabilizadas civil e criminalmente 
por quaisquer danos causados, inclusive por contingências fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, durante a sua realização.  
 
Construção 
 
A construção do Empreendimento está sendo realizadapela Incorporadora, e seu 
projeto foi devidamente aprovado nos termos da Licença Urbanística expedida em 11 
de fevereiro de 2016, processo nº 19634/15, pela Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo do Município de Cascavel (Diretoria de Licença Urbanística) da Prefeitura 
Municipal de Cascavel  
 
A estimativa para expedição do Habite-se é junho de 2019. As principais datas 
relacionadas aos eventos da construção do Empreendimento, bem como o período 
estimado para as suas fases, poderá ser encontrado na tabela abaixo: 

 

Ordem Eventos 

Previsão para  

Início(1) 

Previsão para  

Conclusão(1) 

1.  Início da Construção 04/2015 06/2019 

2.  Habite-se 06/2019 06/2019 

3.  Entrega do patrimônio 

tombado 
07/2019 08/2019 

4.  Elaboração do Inventário 08/2019 09/2019 

5.  Constituição da SCP 08/2019 08/2019 

6.  Apresentação do Bussiness 

Plan 
07/2019 07/2019 

7.  Aceitação da Bussiness Plan 08/2019 08/2019 
(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e 

modificações. 

 

Montagem, Equipagem e Decoração 
 
A Montagem, Equipagem e Decoração será de responsabilidade da Incorporadora. 
 
Administração 
 
Via de regra, em empreendimentos condo-hoteleiro, as administradoras hoteleiras são 
responsáveis por promover a administração condominial e a exploração hoteleira das 
unidades autônomas e de certas áreas comuns, utilizando, para tanto, sua expertise, 
seu know how, sistemas, padrões da marca, definindo, nas épocas próprias e sujeito à 
aprovação dos adquirentes, as diretrizes relativas à manutenção preventiva e corretiva 
do Hotel. 
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No âmbito da Oferta, a Administradora Hoteleira será responsável pela administração 
condominial e exploração hoteleira do Empreendimento, gerenciando todas as 
atividades necessárias à instituição dos serviços, operação e administração das 
atividades do Empreendimento, em caráter de exclusividade, pelo prazo mínimo de 10 
(dez) anos, contados inauguração das atividades do Empreendimento.  
 
Os serviços a serem prestados pela Administradora Hoteleira serão pautadas por um 
Business Plan e pelo Plano Orçamentário Anual, conforme definido no Instrumento 
Particular de Adminstração Hoteleira e Outras Avenças, participando, inclusive, de 
forma opinativa, no período de construção e conceituação do Empreendimento, 
visando sempre a melhor adequação deste ao mercado e ao padrão da Administradora 
Hoteleira, não se responsabilizando por qualquer resultado, tendo em vista que as 
decisões competirão exclusivamente à Incorporadora.  
 
A utilização das marcas MABU HOTEIS & RESORTS, MABU EXPRESS e de marcas 
relativas ao Empreendimento, de titularidade da Administradora Hoteleira, teve seu 
direito de utilização cedido gratuitamente, à Incorporadora para uso específico e 
exclusivo no Empreendimento, durante todo o período em que vigorar o Instrumento 
de Administração. 
 
Para maiores informações sobre a remuneração da Administradora Hoteleira, ver item 
“REMUNERAÇÃO DOS FUTUROS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS 
E DA ADMINISTRADORA HOTELEIRA” na página 48 deste Prospecto. 
 
Sobre a Administradora Hoteleira:  
 
Fundada pelos empresários Jacyra e Alberto Abujamra em 1973, a Rede Mabu possui 
mais de 4 décadas de referência em hotelaria no mercado brasileiro, atualmente 
administrando 5 empreendimentos de alto padrão, divididos entre Curitiba e Foz do 
Iguaçu. 
 
Os princípios ambientais da Administradora Hoteleira tornaram o Mabu Thermas Grand 
Resort o primeiro resort do Brasil a conquistar certificação em sustentabilidade, 
conforme a norma NBR 15401 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
Unidades Autônomas 
 
As Unidades Autônomas serão registradas de forma individualizada perante o Cartório 
de Registro de Imóveis, com matrículas próprias. 
 
A lista abaixo contém a designação numérica de todas as Unidades Autônomas, que, 
em conjunto com as áreas comuns, comporão o Condomínio: 

 

Apartamento 101: Se localizará no térreo a noroeste de quem pelo hall de acesso 

adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a noroeste 

com a unidade 102, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a 

circulação, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 
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Apartamento 102: Se localizará no térreo a noroeste de quem pelo hall de acesso 

adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a noroeste 

com a unidade 103, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a unidade 

101, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 12,28m², 

área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 103: Se localizará no térreo a noroeste de quem pelo hall de acesso 

adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a nordeste 

com a unidade 104, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a unidade 

102, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 12,28m², 

área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 104: Se localizará no térreo a noroeste de quem pelo hall de acesso 

adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a nordeste 

com a unidade 105, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a unidade 

103, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 12,28m², 

área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 105: Se localizará no térreo a noroeste de quem pelo hall de acesso 

adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a nordeste 

com a unidade 106, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudoeste com a 

unidade 104, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 106: Se localizará no térreo a noroeste de quem pelo hall de acesso 

adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a nordeste 

com o lote n. 24, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a unidade 

105, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 12,58m², 

área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 201: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 202, a sudoeste com os lotes n. 12,13 é 18 e a sudeste com 

circulação, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 202: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

nordeste com unidade 203, a sudoeste com os lotes 12,13 e 18 e sudeste com a 

unidade 201, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 203: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 204, a sudoeste com os lotes 12, 13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 202, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 204: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 205, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste a 

unidade 203, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 205: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 206, a sudoeste com os lotes 12, 13 e 18 e sudeste com a 

unidade 204, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 206: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com o lote n. 24, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a 
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unidade 205, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 207: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com o lote n. 24, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 208, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 208: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 207, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 209, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 209: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 208, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 210, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 210: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 209, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 211, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 211: Se localizará no 2º pavimento noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 210, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 212, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 212: Se localizará no 2º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 211, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 213, com as seguintes áreas: área privativa de 21,96m², área comum de 

13,06m², área real total de 35,02m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00805. 

Apartamento 213: Se localizará no 2º pavimento a nordeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 212, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 214, com as seguintes áreas: área privativa de 21,80m², área comum de 

12,97m², área real total de 34,77m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00800. 

Apartamento 214: Se localizará no 2º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 213, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 215, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 215: Se localizará no 2º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 214, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 216, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 216: Se localizará no 2º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 215, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com o 

mezanino, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 
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Apartamento 217: Se localizará no 2º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 218, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

o mezanino com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 218: Se localizará no 2º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a rouparia, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 217, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 301: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 302, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a circulação, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 302: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 303, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 301, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 303: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 304, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 302, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 304: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 305, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 303, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 305: Se localizará no 3º pavimento ao lado direito de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 306, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 304, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 306: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com o lote n. 24, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 305, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 307: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com o lote n.24, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 308, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 308: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 307, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 309, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 309: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 308, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 
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unidade 310, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 310: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 309, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 311, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 311: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 310, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 312, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 312: Se localizará no 3º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 311, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 313, com as seguintes áreas: área privativa de 21,96m², área comum de 

13,06m², área real total de 35,02m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00805. 

Apartamento 313: Se localizará no 3º pavimento a nordeste quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 312, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 314, com as seguintes áreas: área privativa de 21,80m², área comum de 

12,97m², área real total de 34,77m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00800. 

Apartamento 314: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 307, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 309, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 315: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 314, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 316, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 316: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 315, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 317, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 317: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 316, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 318, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 318: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com unidade 317, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 319, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 319: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 318, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 320, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 
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Apartamento 320: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 319, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 321: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

nordeste com a unidade 322, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 322: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 323, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 321, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 323: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 324, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 322, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 324: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 325, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 323, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 325: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 326, a sudoeste com os lotes n. 12 13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 324, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 326: Se localizará no 3º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a governança, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e sudeste com a 

unidade 325, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 401: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 402, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a circulação, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 402: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 403, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 401, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 403: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 404, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 402, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 
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Apartamento 404: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 405, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 403, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 405: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 406, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 404, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 406: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com o lote n.24, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 405, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 407: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com o lote n.24, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 408, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 408: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 407, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 409, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 409: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 408, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 410, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 410: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 409, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 411, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 411: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 410, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 412, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 412: Se localizará no 4º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 411, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 413, com as seguintes áreas: área privativa de 21,96m², área comum de 

13,06m², área real total de 35,02m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00805. 

Apartamento 413: Se localizará no 4º pavimento a nordeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 412, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 414, com as seguintes áreas: área privativa de 21,80m², área comum de 

12,97m², área real total de 34,77m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00800. 

Apartamento 414: Se localizará no 4º pavimento a sudeste quem pelo hall de acesso 

adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a noroeste 

com a unidade 413, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a unidade 
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415, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 12,66m², 

área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 415: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 414, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 416, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 416: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 415, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 417, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 417: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 416, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 418, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 418: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 417, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 419, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 419: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 418, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 420, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 420: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 419, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 421: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

nordeste com a unidade 422, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 422: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 423, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 421, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 423: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 424, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 422, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 424: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 425, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 
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unidade 423, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 425: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 426, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 424, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 426: Se localizará no 4º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a governança, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e sudeste com a 

unidade 425, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 501: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 502, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a circulação, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 502: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 503, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 501, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 503: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 504, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 502, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 504: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 505, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 503, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 505: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 506, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 504, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 506: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com o lote n.24, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 505, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 507: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com o lote n.24, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 508, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 508: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 507, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 509, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 
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Apartamento 509: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 508, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 510, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 510: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 509, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 511, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 511: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 510, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 512, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 512: Se localizará no 5º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 511, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 513, com as seguintes áreas: área privativa de 21,96m², área comum de 

13,06m², área real total de 35,02m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00805. 

Apartamento 513: Se localizará no 5º pavimento a nordeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 512, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 514, com as seguintes áreas: área privativa de 21,80m², área comum de 

12,97m², área real total de 34,77m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00800. 

Apartamento 514: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 513, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 515, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 515: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 514, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 516, com as seguintes áreas: área privativa 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 516: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 515, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 517, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 517: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 516, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 518, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 518: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 517, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 519, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 519: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 518, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 
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unidade 520, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 520: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 519, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 521: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

nordeste com a unidade 522, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 522: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 423, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 521, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 523: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 524, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 522, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 524: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 525, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 523, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 525: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 526, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 524, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 526: Se localizará no 5º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a governança, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e sudeste com a 

unidade 525, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 601: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 602, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a circulação, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área comum de 

15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00940. 

Apartamento 602: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 603, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 601, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 603: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 604, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 
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a unidade 602, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 604: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área 

comum de 12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00757. 

Apartamento 605: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 604, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a unidade 604, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 606: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com o lote n.24, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 605, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 607: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com o lote n.24, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 608, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área comum de 

12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00776. 

Apartamento 608: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 607, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 609, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 609: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 608, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 610, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 610: Se localizará no 6º pavimento ao lado direito de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 608, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 611, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 611: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 609, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 612, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 612: Se localizará no 6º pavimento a noroeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 610, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 613, com as seguintes áreas: área privativa de 21,96m², área comum de 

13,06m², área real total de 35,02m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00805. 

Apartamento 613: Se localizará no 6º pavimento a nordeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 412, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 614, com as seguintes áreas: área privativa de 21,80m², área comum de 

12,97m², área real total de 34,77m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00800. 

Apartamento 614: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 
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noroeste com a unidade 613, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 615, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 615: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 614, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 616, com as seguintes áreas: área privativa de 21,29m², área comum de 

12,66m², área real total de 33,95m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00781. 

Apartamento 616: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 615, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 617, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 617: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 616, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 618, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 618: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 617, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 619, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 619: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 618, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

unidade 620, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 620: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a Av. Carlos Gomes, a 

noroeste com a unidade 619, a sudoeste com a circulação quartos e a sudeste com a 

Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 621: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

nordeste com a unidade 622, a sudoeste com os lotes n. 12, 13 e 18 e a sudeste com 

a Rua Aracy Tanaka Biazetto, com as seguintes áreas: área privativa de 21,14m², área 

comum de 12,58m², área real total de 33,72m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00776. 

Apartamento 622: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 623, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 621, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 623: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 624, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 622, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 624: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 625, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 
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unidade 623, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 625: Se localizará no 6º pavimento a sudeste de quem pelo hall de 

acesso adentra ao pavimento, confrontando a nordeste com a circulação quartos, a 

noroeste com a unidade 626, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e a sudeste com a 

unidade 624, com as seguintes áreas: área privativa de 20,63m², área comum de 

12,28m², área real total de 32,91m² e coeficiente de proporcionalidade de 0,00757. 

Apartamento 626: Se localizará no terceiro pavimento a sudeste de quem pelo hall 

de acesso adentra ao terceiro pavimento, confrontando a nordeste com a circulação 

quartos, a noroeste com a governança, a sudoeste com os lotes n. 12,13 e 18 e 

sudeste com a unidade 625, com as seguintes áreas: área privativa de 25,63m², área 

comum de 15,25m², área real total de 40,88m² e coeficiente de proporcionalidade de 

0,00940. 

 

A título ilustrativo, apresentamos abaixo imagens da perspectiva da fachada e de uma 

das Unidades Hoteleiras do "Condomínio Hotel Mabu Cascavel Express" quando as 

obras de construção estiverem finalizadas: 

 

Perspectiva artística da faixada 
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Perspectiva artística da recepção 

 

 

 

Perspectiva artística da recepção 
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Perspectiva artística da recepção 

 

Perspectiva artística do apartamento 
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Perspectiva artística do apartamento 

 

 

Perspectiva artística do apartamento 
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Unidades Hoteleiras 
 
É importante informar que, muito embora o Condomínio seja composto pelas 128 
Unidades Autônomas descritas no item acima, apenas 105 (cento e cinco) Unidades 
Hoteleiras livres e desembaraçadas de pessoas e coisas, sem quaisquer outros ônus 
reais ou pessoais, foro ou pensão, litispendência e quite de impostos e taxas serão 
alienadas na Oferta, conforme a tabela abaixo: 
 

 

LISTA UNIDADES OFERTADAS 

 

UNIDADE ANDAR 
ÁREA 

PRIVATIVA (m²) 
ÁREA TOTAL 

(m²) 

1 104 T 20,60 32,91 

2 105 T 20,60 32,91 

3 106 T 21,14 33,72 

4 201 2° 25,63 40,88 

5 202 2° 20,63 32,91 

6 203 2° 20,63 32,91 

7 204 2° 20,63 32,91 

8 205 2° 20,63 32,91 

9 206 2° 21,14 32,91 

10 207 2° 21,14 32,91 

11 208 2° 20,63 32,91 

12 209 2° 20,63 32,91 

13 210 2° 20,63 32,91 

14 215 2° 21,29 33,95 

15 216 2° 21,29 33,95 

16 217 2° 21,29 33,95 

17 218 2° 25,63 40,88 

18 302 3° 20,63 32,91 

19 303 3° 20,63 32,91 

20 307 3° 21,14 33,72 

21 308 3° 20,63 32,91 

22 309 3° 20,63 32,91 

23 310 3° 20,63 32,91 

24 311 3° 20,63 32,91 

25 312 3° 21,96 35,02 

26 313 3° 21,80 34,77 

27 314 3° 21,29 33,95 

28 315 3° 21,29 33,95 

29 316 3° 20,63 32,91 

30 317 3° 20,63 32,91 

31 318 3° 20,63 32,91 

32 319 3° 20,63 32,91 

33 320 3° 21,14 33,72 

34 321 3° 21,14 33,72 

35 322 3° 20,63 32,91 

36 323 3° 20,63 32,91 

37 324 3° 20,63 32,91 

38 325 3° 20,63 32,91 

39 326 3° 25,63 40,88 

40 401 4° 25,63 40,88 

41 402 4° 20,63 32,91 

42 403 4° 20,63 32,91 

43 404 4° 20,63 32,91 

44 405 4° 20,63 32,91 

45 406 4° 21,14 33,72 

46 411 4° 20,63 32,91 
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47 412 4° 21,96 35,02 

48 413 4° 21,80 34,77 

49 414 4° 21,29 33,95 

50 415 4° 21,29 33,95 

51 416 4° 20,63 32,91 

52 417 4° 20,63 32,91 

53 418 4° 20,63 32,91 

54 419 4° 20,63 32,91 

55 420 4° 21,14 33,72 

56 421 4° 21,14 33,72 

57 422 4° 20,63 32,91 

58 423 4° 20,63 32,91 

59 424 4° 20,63 32,91 

60 425 4° 20,63 32,91 

61 426 4° 25,63 40,88 

62 501 5° 25,63 40,88 

63 502 5° 20,63 32,91 

64 503 5° 20,63 32,91 

65 504 5° 20,63 32,91 

66 505 5° 20,63 32,91 

67 506 5° 21,14 33,72 

68 507 5° 21,14 33,72 

69 508 5° 20,63 32,91 

70 509 5° 20,63 32,91 

71 510 5° 20,63 32,91 

72 511 5° 20,63 32,91 

73 512 5° 21,96 35,02 

74 513 5° 21,80 34,77 

75 514 5° 21,29 33,95 

76 515 5° 21,29 33,95 

77 516 5° 20,63 32,91 

78 521 5° 21,14 33,72 

79 522 5° 20,63 32,91 

80 523 5° 20,63 32,91 

81 524 5° 20,63 32,91 

82 525 5° 20,63 32,91 

83 526 5° 25,63 40,88 

84 601 6° 25,63 40,88 

85 602 6° 20,63 32,91 

86 603 6° 20,63 32,91 

87 604 6° 20,63 32,91 

88 605 6° 20,63 32,91 

89 606 6° 21,14 33,72 

90 607 6° 21,14 33,72 

91 608 6° 20,63 32,91 

92 609 6° 20,63 32,91 

93 610 6° 20,63 32,91 

94 611 6° 20,63 32,91 

95 612 6° 21,96 35,02 

96 613 6° 21,80 34,77 

97 614 6° 21,29 33,95 

98 615 6° 21,29 33,95 

99 616 6° 20,63 32,91 

100 617 6° 20,63 32,91 

101 618 6° 20,63 32,91 

102 619 6° 20,63 32,91 

103 620 6° 21,14 33,72 

104 624 6° 20,63 32,91 

105 625 6° 20,63 32,91 
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Condomínio 
 
Após a expedição do auto de conclusão (Habite-se) do Condomínio, a Incorporadora 
deverá preparar e realizar a Assembleia de Instalação do Condomínio de Uso para a 
instalação do condomínio relativo ao Empreendimento, nos termos do Código Civil.  

 
Comercialização 
 
A Oferta será conduzida por meio de corretores de imóveis e sociedades de corretores 
de imóveis, devidamente inscritos no CRECI – Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis, como ocorre em aquisições de propriedades de imóveis em geral, tendo em 
vista (i) as características eminentemente imobiliárias da Oferta e (ii) a dispensa de 
contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários 
para a Oferta, concedida pela CVM por meio do Ofício [●] de [●]. As Ofertantes 
fornecerão cópia do Prospecto Resumido aos corretores de imóveis e sociedades de 
corretores de imóveis que participarem da intermediação da Oferta. 
 
Na data deste Prospecto Resumido, a Incorporadora havia iniciado tratativas 
comerciais para possibilitar a intermediação da venda das Unidades Hoteleiras pelas 
sociedades de corretores de imóveis  [●].  
 
As sociedades de corretores de imóveis e os corretores de imóveis responsáveis pela 
intermediação da venda das Unidades Hoteleiras, serão também responsáveis pela 
transmissão das informações sobre o produto e pelo fechamento do negócio. 
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RESUMO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS QUE REGULAM AS DISPOSIÇÕES 
ENTRE OS INVESTIDORES E AS OFERTANTES 

 
O resumo das disposições contratuais que regulam normas e condições da construção e 
administração do Empreendimento; bem como das relações entre os 
Investidores/Proprietários e as Ofertantes, e entre os Investidores/Proprietários e demais 
contrapartes dos contratos relacionados ao Empreendimento, encontram-se abaixo. As 
expressões grafadas em letras maiúsculas neste capítulo terão os mesmo significados 
atribuídos na seção de Definições deste Prospecto e, na sua falta, os significados 
atribuídos nos contratos correspondentes. 
 
É recomendada aos Investidores a análise integral desses contratos, que se encontram 
disponíveis para consulta como anexo a partir da página 55 deste Prospecto. 
Adicionalmente, é recomendada aos Investidores a leitura cuidadosa deste Prospecto, 
antes de aceitar a Oferta, em especial, a seção “Fatores de Risco” localizada na página 49 
deste Prospecto. 
 
Por fim, as definições constantes nos textos dos contratos anexados podem não ser 
idênticas às definições contidas neste Prospecto Resumido em decorrência da respectivas 
especificidades. 
 
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Para Futura 
Aquisição de Unidade Condominial de Hotel a ser Construída e Outras Avenças 
 
Pelo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Para Futura Aquisição de 
Unidade Condominial de Hotel a ser Construída e Outras Avenças (“Promessa de 
Compra e Venda”), a Incorporadora se comprometerá a alienar Unidade Autônoma ao 
Investidor pelo valor do Preço da Unidade Autônoma.  
 
Promessa de Compra e Venda será celebrada em caráter irrevogável e irretratável, não 
admitindo arrependimento para as partes, as quais renunciarão expressamente à 
faculdade conferida nos artigos 420 e 1417 do Código Civil Brasileiro, obrigando os 
contraentes, bem como seus herdeiros ou sucessores ao estrito cumprimento.  
 
Disposições Gerais da Promessa de Compra e Venda sobre o Pagamento do Preço e 
Reajuste 
 
O pagamento do valor do Preço da Unidade Autônoma poderá ser efetuado à vista ou 
em parcelas, conforme diretamente ajustado com a Incorporadora. As parcelas 
financiadas serão pagas por meio de boletos de cobrança bancária a serem emitidos 
pela Incorporadora, não sendo admitida a realização dos pagamentos de outra forma. 
Os boletos de cobrança bancária serão enviados no endereço de e-mail indicado pelo 
Investidor, que ficará obrigado a informar à Incorporadora sobre alterações de 
endereço de e-mail, sendo que o não recebimento do boleto não eximirá o Investidor 
da responsabilidade pelo pagamento tempestivo de determinada(s) parcela(s), que 
deverá, para tanto, solicitar o respectivo boleto à Incorporadora.  
 
Os valores parcelados do Preço de Venda serão reajustados pelo INCC (Índice Nacional 
do Custo da Construção), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
considerando sempre a variação ocorrida entre a data de emissão dos boletos de 
cobrança bancária e a data de sua efetiva liquidação, conforme a Cláusula Segunda da 
Promessa de Compra e Venda.  
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Por meio da Promessa de Compra e Venda, o investidor autoriza a Incorporadora a 
negociar os boletos ou títulos garantidores da obrigação com instituições financeiras ou 
securitizadoras, visando antecipar o recebimento dos mesmos, bem como o crédito 
decorrente da presente Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária.  
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre o Pagamento Antecipado 
 
O pagamento antecipado das parcelas financiadas somente poderá se concretizar 
desde que cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições:  

a) A antecipação de qualquer parcela será paga devidamente reajustada na 
forma prevista na Promessa de Compra e Venda;  
b) A antecipação parcial do saldo devedor se dará sempre pela ordem 
cronológica inversa a de seus vencimentos; 
c) É vedada a antecipação de parcelas do saldo devedor, enquanto 
pendentes outras que tiverem vencido anteriormente; 
d) Na hipótese de o valor das parcelas objeto do pagamento antecipado 
estar acrescidos de juros, estes, nos termos do parágrafo segundo do artigo 52 
do Código de Defesa do Consumidor, serão reduzidos proporcionalmente; 
e) A antecipação do pagamento, mesmo se realizada mais de uma vez, não 
implicará novação ou modificação dos critérios de reajuste monetário ou quanto 
à maneira de pagamento estipulados na Promessa de Compra e Venda. 

 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre o Inadimplência e da Mora 
Contratual  
 
A impontualidade do Investidor, no pagamento de qualquer uma das parcelas, ou de 
quaisquer encargos, tributos, tarifas, contribuições devidas importará na imediata 
incidência de uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, ambos incidentes sobre o valor 
reajustado monetariamente e honorários de advogado fixados em 20% (vinte por 
cento) sobre o saldo devedor. 
 
Adicionalmente, o inadimplemento de qualquer obrigação pelo Investidor importará na 
inclusão do nome do Investidor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que os 
custos provenientes da inclusão e respectiva baixa correrão exclusivamente por conta 
do Investidor. 
 
A tolerância da Incorporadora no recebimento de qualquer prestação ou encargo 
previsto, em datas posteriores aos respectivos vencimentos, a não aplicação imediata 
das sanções, ou o não exercício das ações que a mora ou o inadimplemento do 
Investidor acarretaria, não importarão em alteração do contrato ou novação. 
 
Na Promessa de Compra e Venda  é convencionado que o inadimplemento por parte do 
adquirente de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não, constitui de pleno direito, justo 
motivo para a imediata resolução contratual, desde que, após expressamente 
notificado para purgar a mora na forma do artigo 401, I, do Código Civil, o devedor 
não o faça no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. 
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Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre a irrevogabilidade e 
irretratabilidade 
 
Promessa de Compra e Venda será celebrada em caráter irrevogável e irretratável, não 
admitindo arrependimento para as partes, as quais renunciam expressamente à 
faculdade conferida nos artigos 420 e 1417 do Código Civil Brasileiro, obrigando os 
contraentes, bem como seus herdeiros ou sucessores ao estrito cumprimento.  
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre o Distrato e a Resolução 
Contratual 
 
O distrato da Promessa de Compra e Venda apenas poderá ocorrer por mútuo acordo 
entre as partes; sendo que, se por iniciativa da Incorporadora, por inadimplemento do 
Investidor, ou então por iniciativa do Investidor, por desistência (ainda que 
eventualmente justificada), em qualquer dessas situações, o Investidor terá direito a 
restituição dos valores pagos, com as deduções de 20% (vinte por cento), referentes 
às despesas administrativas com a formalização dos instrumentos contratuais, das 
despesas publicitárias e da corretagem de venda do bem. 
 
A devolução do valor será realizada ao final da conclusão da obra, sendo o valor 
corrigido monetariamente desde a data de seu pagamento, e mantendo a equidade de 
tratamento entre as partes, não será aplicado qualquer espécie de juros, tão somente 
a aplicação do INCC/FGV e a Incorporadora devolverá a parte recebida do Investidor 
na mesma quantidade de parcelas.  
 
Conforme a Cláusula Sétima do constituirá justo motivo para a resolução contratual 
em favor do Investidor, o não cumprimento pela Incorporadora do prazo de entrega do 
Empreendimento, desde que não configure as hipóteses já pré-definidas de atraso da 
obra descrito abaixo.  
 
Além do previsto acima, qualquer violação à Promessa de Compra e Venda será justa 
causa para a sua resolução, mediante notificação expressa por instrumento particular 
com aviso de recepção pelo notificado, onde lhe será assinalado prazo derradeiro de 10 
(dez) dias para o cumprimento da obrigação, aplicando-se o disposto neste 
instrumento no que for pertinente.  
 
Independentemente do disposto no artigo 413 do Código Civil (redução equitativa do 
valor da indenização pelo cumprimento parcial da obrigação), a parte que der causa ao 
distrato incorrerá em multa penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 
Promessa de Compra e Venda. 
 
Se os Investidores derem causa à rescisão da Promessa de Compra e Venda, além da 
multa de 20% (vinte por cento), deverá pagar à Incorporadora as despesas com a 
comercialização em 6% (seis por cento), custos com marketing e publicidade, 
acordados em 5% (cinco por cento), sempre calculados sobre o valor atualizado do 
imóvel, como faculta e dispõe os artigos 389 e 395 do Código Civil, valores estes que 
serão abatidos das parcelas já pagas, devolvendo-se o restante aos Investidores. 
 
Em sendo considerado rescindida a Promessa de Compra e Venda por culpa dos 
Investidores, o seu objeto e acessórios retornarão ao status quo ante, sendo 
restituídas aos Investidores as importâncias pagas corrigidas tão somente pelo 
IGPM/FGV, deduzindo-se o percentual relativo à multa penal e demais cominações 
previstas no contrato, tendo a Incorporadora a faculdade de devolver o saldo restante 
na mesma quantidade de parcelas pagas pelo adquirente em prestações mensais e 
fixas. 
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Caso o instrumento tenha sido averbado na matrícula do imóvel por ato de qualquer 
das partes, a condição resolutória ensejará à Incorporadora expressa e irrestrita direito 
de requerer o seu cancelamento, independentemente de manifestação expressa ou 
tácita do Investidor, podendo usar, gozar e dispor do imóvel em favor de quem melhor 
lhe aprouver nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. 
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre Visitas e Interveniência à Obra 
 
O Investidor somente poderá visitar à obra mediante prévia autorização da 
Incorporadora e em horários pré estabelecidos, conforme Cláusula Oitava da Promessa 
de Compra e Venda. 
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre o Prazo e Procedimentos de 
Entrega 
 
A Unidade Autônoma será entregue com habite-se pela Incorporadora em até 24 (vinte 
e quatro) meses, totalmente concluído e executado na forma das plantas e 
especificações integrantes do Memorial Descritivo, podendo ser prorrogado por 180 
(cento e oitenta) dias adicionais . 
 
Estando a unidade devidamente quitada, a Incorporadora se obriga a outorgar a 
escritura definitiva no prazo de 90 (noventa) dias a contar da solicitação por escrito do 
Investidor, a qual somente poderá ser feita após a data da efetiva conclusão dos 
edifícios e da consequente expedição da carta de Habite-se pelo órgão competente, 
bem como a averbação da construção no cartório de Registro de Imóveis. Todas à 
custa e despesas para a lavratura e registro, bem como o imposto de transmissão 
(ITBI) correspondente, correrão por conta do Investidor. 
 
Ao prazo acima estipulado acrescentam-se os dias ocorridos de casos fortuitos ou de 
força maior, considerados como tais, todos e quaisquer motivos, previsíveis ou 
imprevisíveis, que impeçam, diminuam ou dificultem o ritmo normal das obras, ou 
determinem sua paralisação parcial ou total, principalmente os seguintes: incêndios, 
terremotos, tufões, furacões, condições climáticas e hidrológicas, chuvas excessivas 
que atrapalhem o andamento normal da obra, epidemias, explosões, atos de inimigo 
público que interfiram no contrato; terrorismo, guerras, sabotagens, insurreições e 
restrições governamentais; boicotes, bloqueios, invasões, turbação da posse da área 
do empreendimento imobiliário e greves regionais ou nacionais das categorias 
empregadas para o cumprimento do contrato; atos de turbação ou esbulho da posse 
do local onde as obras são realizadas, suspensão, rescisão, interrupção, recusa ou 
qualquer impedimento na renovação das licenças, permissões ou aprovações 
necessárias ao empreendimento. 
 
Fica esclarecido que na hipótese de ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, 
não haverá a suspensão dos pagamentos já pré-determinados, devendo o Investidor 
mantê-los sempre em dia. 
 
A Unidade Autônoma Adquirida pelo Investidor estará à sua disposição a partir da 
obtenção da assinatura do Termo de Recebimento da Unidade, desde que o Investidor 
esteja em dia com as suas obrigações perante a Incorporadora, especialmente com o 
pagamento das parcelas vencidas do Preço de Venda. O atraso no pagamento das 
obrigações pelo Investidor prorrogará automaticamente o prazo de entrega do imóvel, 
até a data em que seja pago o débito ou satisfeito o compromisso assumido. 
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A entrega da Unidade Autônoma estará condicionada a check-list a ser realizado pelo 
Investidor e a assinatura de Termo de Vistoria, no qual confirmará o perfeito estado do 
imóvel. 
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda Sobre as Obrigações das Partes Após a 
Emissão do Habite-se e Quitação da Unidade Autônoma 
 
A Incorporadora se obrigará a outorgar a escritura definitiva da Unidade Autônoma 
adquirida, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da solicitação por escrito do 
Investidor, sendo que as despesas relativas à sua lavratura e registro, bem como o 
imposto de transmissão (ITBI) correspondente serão devidos pelo Investidor. 
 
Por outro lado, o Investidor se obrigará a providenciar a escrituração e a transferência 
da Unidade Autônoma adquirida para o seu nome, no prazo improrrogável de 90 
(noventa) dias. Pela Promessa de Compra e Venda, o Investidor reconhece de forma 
expressa e incondicional que arcará, após a expedição do Habite-se, com todas as 
despesas geradas pela Unidade Autônoma. 
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre a Responsabilidade das 
Construtoras  
 
Com a assinatura da Promessa de Compra e Venda o Investidor declarará ter 
conhecimento de que: a) 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 autônoma; b) o prazo decadencial para reclamar contra vícios 
redibitórios, como tais entendidos eventuais defeitos ocultos, é de 01 (um) ano, 
contado da efetiva entrega da Unidade Autônoma, observadas as demais disposições 
do Código Civil que tratam da matéria; e c) o prazo de garantia para a 
responsabilidade pela solidez e segurança do edifício é de 05 anos, contados da data 
da entrega da Unidade Autônoma, ficando pré-excluída a responsabilidade se o defeito 
decorrer da falta de manutenção e conservação a que fica obrigado o Investidor e o 
Condomínio. Esses são os prazos legais de garantia e não constituem garantia 
contratual complementar. 
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre a Cessão de Direitos 
 
O Investidor poderá ceder, mediante expressa anuência da Incorporadora, os direitos 
decorrentes da Promessa de Compra e Venda, desde que: a) esteja em dia com todos 
os seus pagamentos e demais obrigações, e, ainda, desde que pague à Incorporadora, 
no mesmo ato da cessão, 2% (dois por cento) sobre o valor da transação, a título de 
suprir encargos administrativos sobre a alteração contratual.  
 
A Incorporadora poderá vetar a cessão ou transferência a qualquer título dos direitos 
decorrentes da Promessa de Compra e Venda, nos seguintes casos: a) existência de 
responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária, porventura a cargo do 
Investidor; b) existência de débitos fiscais, protestos, cambiais ou quaisquer ações 
ajuizadas contra o Investidor, que possam afetar os direitos creditórios da 
Incorporadora e/ou c) inautenticidade das informações sobre a identidade, estado civil, 
nacionalidade, profissão, endereço, cadastro fiscal e econômico-financeiro do 
Investidor.  
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Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre as Despesas Condominiais, Capital 
de Giro e Encargos. 
 
Pela Promessa de Compra e Venda, obrigam-se os Investidores a providenciar no 
prazo improrrogável de 90 (noventa) dias contados da data da Outorga da Escritura 
Definitiva de Compra e Venda a mudança da titularidade junto às autoridades 
competentes, referente a tributos, tarifas, contribuições e quaisquer outras despesas 
ou encargos que incidam sobre a unidade autônoma objetiva neste contrato, 
comprovando as providências ora pactuadas por intermédio de correspondência 
protocolizada junto a Incorporadora, sob pena de ficar configurado o inadimplemento 
dos Investidores que responderão pelas perdas e danos e lucros cessantes causados 
por sua inércia. 
 
Ficam cientes os Investidores que será devido o valor de aproximadamente R$ 
3.000,00 (tres mil reais) a título de Capital de Giro do Hotel, que deverá ser pago 
quando solicitado pela Administradora Hoteleira, diretamente àquela, sem intervenção 
da Incorporadora. 
 
Disposições da Promessa de Compra e Venda sobre a Constituição da (SCP) Sociedade 
de Cotas de Participacao para Administração do Hotel 
 
Os Investidores declararão ciência, e concordarão que o Empreendimento será 
administrado pela Administradora Hoteleira que será a sócia ostensiva e os 
proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool serão os sócios 
participantes. 
 
Declararão ainda, ciência dos valores que a Administradora Hoteleira cobrará do 
Condominio/SCP para a administração do hotel, quais seja: 

a) 4% sobre o faturamento Bruto do Empreendimento (2% de marketing e 2% 
de operacional); e 
b) 12% sobre o faturamento líquido do Empreendimento;  
 

Os fundos da SCP serão compostos pela participação de cada sócio na SCP, sendo que 
a sua formação se dará por aporte dos sócios participantes, mediante solicitação da 
sócia ostensiva após deliberação entre a mesma e o conselho. Cada sócio participante 
deverá contribuir para a formação do Capital de Giro e Despesas Pré-Operacionais do 
Hotel, durante a sua fase pré-operacional e até a data de sua abertura, cujos valores 
atuais ora estimados, são de Capital de Giro e despesas Pré-operacionais = R$ 
3.000,00 (três mil reais) por unidade autônoma de apartamento. 
 
Disposições Finais da Promessa de Compra e Venda 
 
Com a assinatura da Promessa de Compra e Venda, a entrega da Unidade Autônoma 
fica vinculada ao efetivo recebimento integral dos valores descritos na Promessa de 
Compra e Venda. 
 
Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de 
Participação 
 
Pelo Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação 
(“Contrato de Constituição SCP”) a ser celebrada entre a Administradora, na qualidade 
de sócio ostensivo e a CASCHIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o n⁰. 24.996.698/0001-05, na qualidade de sócio participante, as 
partes se comprometem a constituir uma sociedade em conta de participação 
denominado como MABU EXPRESS HOTEL seguida da sigla SCP. 
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Disposições do Contrato de Constituição SCP 
 
Constitui objeto do Contrato de Constituição SCP, a administração hoteleira pela 
Administradora, de Empreendimento localizado no Município de Cascavel-PR, com 
projeto arquitetônico aprovado naquela municipalidade sob o nº. 19634/15 em 
11/02/2016, Alvará de Construção nº. 206/1, situado no lote 23A da quadra 09 do 
loteamento Jardim Dona Juraci, da planta geral do Município de Cascavel-PR. Constitui 
objeto também a administração de todas as atividades inerentes à natureza hoteleira, 
tais como, mas não se limitando, a restaurante, telefonia, lavanderia, salas de 
eventos, lavanderia. 
 
Os sócios participantes passarão a compor um condomínio que será composto por 
todos os proprietários das unidades do Empreendimento.  
 
A Administradora se obriga a gerir o Empreendimento visando a obtenção dos 
resultados previstos, com observância da legislação vigente e normas éticas. 
 
A representação da SCP será exclusivamente exercida pela Sócia Ostensiva 
(Administradora), não podendo os sócios participantes tomarem parte nas relações 
com terceiros, sob pena de responderem solidariamente pelas obrigações que 
intervierem. 
 
A Administradora atuará sempre em nome e por conta do Condomínio e/ou da SCP. 
Assim, nos termos do Contrato de Administração Hoteleira, não responderá por 
quaisquer passivos, indenizações, condenações judiciais, dívidas, multas de qualquer 
natureza, despesa tidas em nome da SCP, ou qualquer outro débito, salvo nas 
hipóteses previstas no Contrato de Administração Hoteleira. 

 
Constitui ainda como objeto do Contrato, um termo de adesão a ser assinado por cada 
um dos proprietários das unidades integrantes do Condomínio. Deverão declarar serem 
legítimos proprietários e possuidores das unidades descritas no próprio termo, além de 
não serem impedidos à aderirem ao pool de locação. Ademais, confirmam estarem 
cientes dos termos dispostos no Contrato e que a Administradora figura na referida 
Sociedade como Sócia Ostensiva e será a responsável exclusiva por sua integral 
gestão. Com isto, o proprietário anuirá integralmente com o Contrato, ratificando a 
contratação da Administradora para gestão de suas unidades. 
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RESUMO DOS DEMAIS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO 
EMPREENDIMENTO 

 
Escritura Pública de Permuta 
 
Escritura Pública de Permuta, firmada entre a Incorporadora (“Primeira Permutante”) e 
Partvel Administração e Participações Ltda. (“Segunda Permutante”).  
 
A Primeira Permutante é legítima possuidora do imóvel urbano objeto da matrícula n.º 
43.432 do Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício Imobiliário da Cidade de 
Cascavel, ao qual é atribuído o valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil 
reais), enquanto a Segunda Permutante é legítima possuidora de 23 (vinte e três) 
futuras unidades habitacionais (apartamentos), cada uma com área privada, 
totalmente acabadas, decoradas e mobiliadas, bem como com todo o restante da 
infraestrutura do hotel, do edifício que será construído, exclusivamente sobre 
responsabilidade e ônus da desta, sobre o terreno aqui permutado, as quais são 
atribuídas o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 
 
Com isto, as partes transferem cada qual e reciprocamente um ao outro toda a posse 
sobre os respectivos bens, podendo cada qual alienar, onerar e dispor como convier. 
Dessa forma, fica pertencendo à Primeiro Permutante as 23 (vinte e três) futuras 
unidades habitacionais (apartamentos).  
 
Instrumento Particular de Administração Hoteleira e Outras Avenças 
 
Pelo Instrumento Particular de Administração Hoteleira e Outras Avenças  (“Contrato 
de Administração Hoteleira”), a Incorporadora contratou em 16 de junho de 2016 a 
Administradora Hoteleira para administrar e gerenciar integralmente o 
Empreendimento (pool hoteleiro e administração condominial). 
 
Disposições do Contrato de Administração Hoteleira sobre Obrigações da 
Administradora Hoteleira 
 
Incumbirá à Administradora Hoteleira, dentre outras atividades: a) administrar e 
gerenciar integralmente o Empreendimento, em nome e por conta da Incorporadora, 
sem a interferência desta; b) sugerir e realizar a contratação e dispensa de 
empregados prestadores de serviços para o Empreendimento; c) contratar e manter 
durante toda a vigência do Contrato de Administração Hoteleira, caso necessário, 
profissionais para o departamento comercial; d) efetuar nas respectivas datas de 
vencimento o pagamento das taxas de serviços públicos utilizados pelo 
Empreendimento; e) gerir os empregados do Empreendimento, obedecendo 
rigorosamente às normas trabalhistas aplicáveis; f) contribuir com o síndico para o 
cumprimento do regimento interno e convenção de condomínio pelos condôminos; g) 
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias para recebimentos e pagamentos 
relavitos à administração do empreendimento; h) apresentar mensalmente o 
demonstrativo de resultados do empreendimento relativo ao mês anterior ao síndico; i) 
prestar contas à assembleia ordinária do condomínio anualmente; hj) apresentar ao 
síndico, sempre que soliciado, quaisquer documentos fiscais, financeiros ou bancáris do 
empreendimento; k) informar ao síndico eventual necessidade de execução de obras, 
benfeitorias e/ou manutenções que venham a ser necessárias ou úteis ao 
Empreendimento; l) realizar em nome da Incoirporadora/Condomínio a contratação de 
seguros necessários para a cobertura padrão exigida pela Administradora Hoteleira; m) 
entregar ao síndico, no prazo de 30 dias após a extinção do Contrato de Administração 
Hoteleira, todos documentos que pertencerem ao Empreendimento; n) contratar, a seu 
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critério, serviços de terceiros com vistas a desenvolver da melhor forma possível a 
administração do Empreendimento; e o) solicitar ao síndico, por escrito e om pelo 
menos 60 (sessenta) dias de antecedência aporte de capital de giro para o 
empreendimento, sendo tal solicitação levada a apreciação dos Condôminos. 
 
Disposições do Contrato de Administração Hoteleira sobre Obrigações da Incorporadora 
 
Dentre as obrigações da Incorporadora previstas no Contrato de Administração 
Hoteleira, destacam-se as seguintes: a) garantir e facilitar à Administradora Hoteleira 
e seus empregados livre acesso ao Empreendimento; b) conceder apoio à 
Administradora Hoteleira, no que lhe couber, para que esta possa alcançar a plenitude 
de sua atuação; c) abster-se de intervir nos assuntos, cuja autonomia está atribuída à 
Administradora Hoteleira ou ainda, de assumir obrigações em nome da Administradora 
Hoteleira, sem sua prévia autorização; d) garantir capital de giro inicial do 
Empreendimento, tal como previsto no Business Plan; e) abster-se de tomar decisões 
e assumir obrigações/compromissos em nome do Condomínio, ou ainda, alterar a 
estrutura do Empreendimento; f) outorgar à Administradora Hoteleira todos os 
instrumentos de mandatos necessários; g) viabilizar um fundo reserva, que será 
composto, mensalmente, de 2% (dois por cento) do faturamento bruto do 
Empreendimento, a ser gerido pela Administradora Hoteleira e que esterjam 
previamente direcionados e aprovados no business plan ou no Plano Orçamentário 
Anual; h) providenciar e entregar a Administradora Hoteleira no prazo de 60 dias a 
contar do início da operação, o tombamento do patrimônio que compõe o 
Empreendimento; i) elaborar através do síndico, em conjunto com a Administradora 
Hoteleira, o inventário dos bens que integram o Empreendimento; j) custear as 
despesas pré-operacionais estebelecidas no business plan e/ou aquelas, ainda que não 
previstas no business plan e k) responsabilizar-se, por si ou por terceiros contratados, 
pela geração, processamento e administração da folha de pagamento dos empregados 
do Empreendimento; l) responsabilizar-se pela escrituração contábil e fiscal do 
Empreendimento; m) participar e fazer os condôminos participarem dos custos e 
aportes comprovadamente necessários, solicitados pela Administradora Hoteleira; n) 
zelar pela marca da Administradora Hoteleira.  
 
Disposições do Contrato de Administração Hoteleira sobre o Uso das Marcas 
 
Caberá ao Empreendimento o direito de uso a título gratuito e de forma precária da 
marca Mabu Hoteis & Resorts, Mabu Express e de marcas relativas ao padrão do 
Empreendimento. Para isso, a Administradora Hoteleira cederá integralmente tal 
direito, devendo a Incorporadora, bem como os condôminos, zelarem pelo bom nome 
da Administradora Hoteleira e das marcas. 
 
Disposições do Contrato de Administração Hoteleira sobre as Responsabilidades da 
incorporadora 
 
A incorporadora terá responsabilidade exclusiva sobre quaisquer contingências, 
despesas ou encargos gerados no Empreendimento, decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal, previdenciária e civil e quaisquer outros, da operação do 
Empreendimento. 
 
Dessa forma, a Administradora Hoteleira ficará isenta de qualquer valor decorrente das 
despesas acima descritas, salvo se agir com dolo. 
 
Adicionalmente, conforme estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato de 
Administração Hoteleira, não se formará vínculo empregatício entre os empregados da 
Incorporadora e a Administradora Hoteleira. 
 



43 

Caso a Administradora Hoteleira seja condenada, em qualquer esfera, por fato 
decorrente do Contrato de Administração Hoteleira e a Administradora Hoteleira não 
tenha sido responsável de forma dolosa pela causa geradora da condenação, a 
Incorporadora deverá reembolsá-la por todos os valores gastos. 
 
Disposições do Contrato de Administração Hoteleira sobre Repasses e Remuneração da 
Administradora Hoteleira 
 
Formalizado o Contrato de Administração Hoteleira, a Administradora Hoteleira 
receberá: a) taxa de marketing, devida pelo uso de seu sistema de operação, 
marketing e comercialização, correspondente ao valor mensal de 2% (dois por cento) 
da receita bruta total do Empreendimento; b) taxa de reserva correspondente ao valor 
fixo de R$ 15,00 (quinze reais) para cada reserva efetuada pela Central de Reservas 
da Administradora Hoteleira; c) taxa de incentivo correspondente ao valor mensal de 
12% (doze por cento) do valor do lucro operacional bruto (GOP) apurado do 
Empreendimento; d) taxa de administração correspondente a 2% (dois por cento) da 
receita bruta total do Empreendimento; e e) o valor mensal de R$ 15.000, 00 (quinze 
mil reais) pelos serviços de consultoria prestados, conforme estabelecido no Contrato 
de Administração Hoteleira. 
 
Adicionalmente, todos os valores devidos à Administradora Hoteleira serão repassados 
a ela até o dia 20 (vinte) de cada mês, mediante transferência bancária ou outro meio 
definido pela Administradora Hoteleira. 
 
Disposições do Contrato de Administração Hoteleira sobre Hipóteses de Rescisão e 
Ruptura do Contrato 
 
Dentre outras hipóteses, o Contrato de Administração Hoteleira será rescindido nos 
seguintes casos: a) falência ou recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer das 
partes; b) interrupção das atividades pela Administradora Hoteleira por mais de 48 
(quarenta e oito) horas, não sanada em até 24 (vinte e quatro) horas contadas de 
notificação específica para tal fim; c) em caso de demanda judicial em face da 
Incorporadora, que afete seu direito de propriedade sobre o imóvel objeto do 
Empreendimento; d) em caso de alteração societária da Administradora Hoteleira, a 
qual possa comprometer ou inviabilizar a operação; e) caso a Incorporadora interfira 
na gestão da Administradora Hoteleira e/ou crie obstáculos para o desempenho de 
suas funções. 
 
No caso de ruptura do Contrato de Administração Hoteleira, as partes deverão agir 
com cooperação, de modo que a entrega seja realizada de forma pacífica, conforme 
estabelecido na Cláusula Nona do Contrato de Administração Hoteleira. 
 
Disposições Finais do Contrato de Administração Hoteleira 
 
Com a assinatura do Contrato de Administração Hoteleira, o Empreendimento passará 
a utilizar a denominação Hotel Mabu Express, ressaltando-se que as partes 
permanecerão detentoras, individualmente, de suas marcas. 
 
As partes não poderão ceder, no todo ou em parte, do Contrato de Administração 
Hoteleira ou qualquer benefício ou prerrogativa a ele relacionado, sem o 
consentimento por escrito da parte contrária. 
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Adicionalmente, qualquer contratação ou negociação eventualmente realizada pela 
Incorporadora em nome ou em favor do Empreendimento deverá ser aprovada 
previamente pela Administradora Hoteleira. 
 
Convenção do Condomínio “Hotel Mabu Cascavel Express” 
 
Em 14 de outubro de 2015, a Incorporadora estabeleceu a Convenção do Condomínio 
“Hotel Mabu Cascavel Express”, que será erguido no imóvel objeto da matricula nº 43.432 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel (“Convenção do Condomínio”). 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre o Empreendimento 
 
A Convenção do Condomínio estabelece que o empreendimento será construído na Av. 
Carlos Gomes 1243, bairro Parque São Paulo, Cascavel-PR, Estado do Paraná e será 
constituído por 1 (um) bloco em alvenaria, com destinação hoteleira contendo 128 (cento 
e vinte e oito) unidades autônomas hoteleiras (os “Quartos de Hotel”). 
 
Adicionalmente, a Convenção do Condomínio descreve cada uma das unidades 
autônomas, relacionadas acima na página 14 e seguintes. 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre Vagas de Garagem 
 
Conforme estabelecido na Cláusula Sétima da Convenção do Condomínio, este terá 93( 
noventa e três) vagas de garagem indeterminadas e sujeitas a manobrista, distribuídas 
nas áreas comuns e destinadas ao estacionamento e guarda de veículos automotores. 
Haverão 91 (noventa e três) vagas descobertas localizadas no pátio, 2 (duas) vaga 
descoberta para P.N.E., 49 (quarenta e nove) vagas cobertas localizadas no pátio. 
 
Adicionalmente, o Condomínio poderá contratar empresa para operar e maximizar a 
utilização das vagas de garagem. 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre o tipo de utilização do Condomínio 
 
As 128 (cento e vinte e oito) unidades do condomínio serão destinadas ao uso hoteleiro, 
de forma que não será admitido nessas unidades autônomas o uso residencial. 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre Direitos e Deveres dos Condôminos 
 
Conforme estabelecido na Cláusula Nona da Convenção do Condomínio, são direitos dos 
condôminos, dentre outros: (a) usar, gozar e fruir da unidade autônoma de acordo com a 
respectiva destinação, desde que não prejudique a solidez da edificação, não cause danos 
aos demais Condôminos e não infrinja as normas legais e as disposições da Convenção de 
Condomínio, do Regimento Interno e das regulares decisões assemblares que integram a 
Convenção de Condomínio; (b) usar e gozar das partes comuns de acordo com as normas 
estabelecidas na Convenção e desde que não impeça idêntico uso dos demais 
Condôminos; (c) utilizar os serviços do Condomínio, desde que não perturbe a sua ordem, 
nem desvie os empregados para serviços internos em sua unidade autônoma, ressalvadas 
as exceções previstas na Convenção; (d) denunciar à Administradora Hoteleira e ao 
síndico, qualquer irregularidade observada; (e) dispor de sua unidade autônoma, 
independentemente da anuência dos demais Condôminos; (f) propor à Administradora 
Hoteleira, sempre por escrito e com urbanidade, providências que lhe pareçam 
adequadas, bem como apresentar-lhe sugestões, queixas e reclamações; (g) praticar 
todos os demais atos inerentes à sua qualidade de Condômino; (i) ter preservados, em 
face dos demais Condôminos e terceiros, seus dados constantes dos registros 
condominiais, salvo em caso de autorização escrita ou de determinação judicial. 
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A Administradora Hoteleira será a única e exclusiva responsável pela exploração e 
prestação dos serviços de hospedagem e demais serviços correlatos aos usuários e 
visitantes do Condomínio, devendo manter o Condomínio a salvo e indene de qualquer 
reclamação, pretensão ou demanda promovida pelos usuários ou visitantes do 
empreendimento. 
 
Os condôminos, nos termos da Convenção do Condomínio, devem, dentre outras 
obrigações: a) conservar a plena e inteira posse da operadora hoteleira sobre as unidades 
autônomas e respectivas áreas comuns; b) não turbar, nem esbulhar a posse da 
operadora hoteleira; c) não dar instruções diretas ou indiretas aos empregados da 
operadora hoteleira e/ou empregados condominiais; d) não realizar quaisquer obras na 
unidade autônoma, ou nas áreas comuns, exceto quando expressamente autorizado pelo 
síndico, e mediante prévia e expressa anuência da operadora hoteleira; e e) não dar à 
unidade autônoma destinação diversa da finalidade hoteleira do condomínio. 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre Administração do Condomínio  
 
A administração do condomínio contará com um síndico e eventualmente um Conselho 
Fiscal e serão realizadas assembleias gerais do condomínio, que deverão deliberar sobre 
as matérias de interesse do condomínio. 
 
A Convenção do Condomínio prevê que reformas, reparos, instalação ou retirada em 
qualquer dependência do condomínio de máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos 
deverão ser previamente autorizadas. 
 
Conforme estabelecido na Cláusula Décima Primeira da Convenção do Condomínio, este 
será administrado pela administradora do condomínio e explorado pela operadora 
hoteleira e em caso de eventual vacância da administradora do condomínio e/ou da 
operadora hoteleira, o síndico deverá convocar imediatamente uma assembleia geral do 
condomínio para escolha de nova administradora e/ou operadora. 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre Assembleia Geral 
 
As assembleias gerais do condomínio serão convocadas pelo síndico, ou pela respectiva 
administradora, ou quando necessário, o presidente do conselho fiscal poderá fazê-lo, 
sendo que as convocações indicarão a pauta, a data e hora da assembleia e o local em 
que será realizada, bem como conterão a assinatura da pessoa ou pessoas que as fizeram. 
 
Nas assembleias gerais, o condômino poderá fazer-se representar por procurador, 
condômino ou não, desde de que não seja o síndico ou membro do conselho consultivo. 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre Orçamento 
 
Anualmente, deverá ser elaborada uma proposta orçamentária anual, a qual deverá ser 
encaminhada ao síndico e ao conselho fiscal do condomínio para apreciação. 
Na hipótese de despesas urgentes e indispensáveis à segurança ou conservação do 
condomínio poderá haver rateio suplementar, cabendo aos condôminos pagar as quotas 
que lhes competir, dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de 
recebimento da comunicação. 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre Projetos e Obras 
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Conforme estabelecido na Cláusula Décima Quarta da Convenção do Condomínio, 
quaisquer obras, reformas ou intervenções construtivas de qualquer natureza nas 
unidades autônomas, somente dependerão da prévia autorização do síndico e das demais 
autoridades competentes. 
 
Disposições da Convenção do Condomínio sobre Seguros e Sinistros 
 
Incumbirá à administradora a contratação em nome do Condomínio dos seguros e das 
edificações que compõem o empreendimento, abrangendo todas as unidades autônomas e 
o prêmio será computado nas despesas ordinárias comuns gerais do condomínio. A 
operadora hoteleira ou a administradora poderão contratar seguros complementares e 
ligados à operação hoteleira. 
 
Disposições Gerais e Transitórias Convenção do Condomínio 
 
O primeiro síndico deverá ser pessoa física ou jurídica indicada pela Incorporadora ou pela 
operadora hoteleira em conjunto com a Incorporadora, e o seu mandato vigorará até a 
realização da segunda assembleia geral ordinária subsequente àquela de instalação do 
condomínio de uso ou até a venda da última unidade autônoma, conforme o interesse da 
Incorporadora. 
 
Os órgãos de administração e deliberação do condomínio poderão, no limite de sua 
competência, editar normas e regulamentos complementares à Convenção do 
Condomínio.  
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

 
Quantidade de CIC Ofertados 
 
Serão objeto de oferta pública 105 (cento e cinco) Contratos de Investimento Coletivo 
correspondentes a 105 (cento e cinco) Unidades Hoteleiras, conforme definido neste 
Prospecto. 
 
Estruturação dos CIC 
 
A estruturação jurídica dos Contratos de Investimento Coletivo ora ofertados encontra-se 
explanada com detalhes nos itens “Resumo das Condições Contratuais que Regulam as 
Disposições entre os Investidores e as Ofertantes”  e “Resumo dos Demais Contratos 
Firmados no Âmbito do Empreendimento” neste Prospecto.  
 
Preço Unitário dos CIC 
 
O Contrato de Investimento Coletivo terá por objeto a oferta de uma ou mais Unidades 
Hoteleiras ao preço unitário de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), já incluído neste 
valor as despesas referentes à decoração, montagem e equipamento e às despesas pré-
operacionais e de capital de giro. O Preço de Venda será reajustado pelo INCC, 
considerando sempre a variação ocorrida entre o segundo mês anterior ao mês de calculo 
e mês anterior ao mês de calculo, conforme a Promessa de Compra e Venda. 
 
Público Alvo 
 
A Oferta é destinada a investidores que tenham conhecimento e experiência em finanças, 
negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos envolvidos na Oferta e 
que desejem investir nos mercados imobiliário e hoteleiro, por meio da aquisição de uma 
ou mais Unidades Hoteleiras, sendo que, em atendimento ao item III, “a”, da Deliberção 
CVM nº 734, o público alvo da Oferta está limitado exclusivamente a investidores que ou 
que venham a invistir ao menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Oferta ou 
possuam ao menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de patrimônio, o que deverá 
ser comprovado por meio da apresentação de (a) extrato ou comprovante emitido por 
instituições integrantes do sistema financeiro nacional, (b) declaração do imposto de 
renda, ou (c) escritura de imóvel registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI). O 
enquadramento do investidor ao público alvo da oferta deverá ser atestado por escrito, 
por meio da assinatura de Declaração de investidor. 
 
Valor Total da Oferta 
 
O valor total da Oferta em [●] de [●] de [●] é de até R$ 19.800.000,00 (dezenove 
milhões e oitocentos mil reais   
 
Data de Início da Oferta 
 
A Oferta terá início em [●] (“Data da Emissão”). 
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REMUNERAÇÃO DOS FUTUROS PROPRIETÁRIOS DAS 

UNIDADES AUTÔNOMAS E DA ADMINISTRADORA HOTELEIRA 

 
Remunerações dos Investidores 

 
Será feita a redistribuição de resultados conforme descrito no Contrato de Constituição 
SCP. Os lucros serão apurados e pagos aos proprietários, na forma definida nos 
anexos, anualmente, nos prazos e formas fixadas no Contrato de Administração 
Hoteleira, e conforme constante dos planos de conta aprovados anualmente. Havendo 
lucros apurados, será realizada a distribuição aos sócios proporcionalmente às suas 
participações. Poderá a Administradora Hoteleira, a seu critério, se a situação 
econômica permitir, realizar o adiantamento mensal dos lucros apurados, mediante 
depósito bancário até o 10º dia útil do mês subsequente da apuração. As taxas de 
remuneração da Administradora Hoteleira previstas no Contrato de Administração 
Hoteleira, bem assim, a retenção do fundo de reserva de 2% também previsto naquele 
instrumento, incidem antes da apuração dos lucros distribuíveis. 
 
Remuneração da Administradora Hoteleira 
 
Taxa de Marketing: pelo uso do sistema de operação, marketing e comercialização, a 
Administradora receberá o valor mensal de 2% (dois por cento) da receita bruta do 
Empreendimento; 
 
Taxa de Reserva: valor fixo de R$15,00 (quinze reais) para cada reserva efetuada 
pela Central de Reservas da Administradora, independentemente do número de noites 
reservadas, valor que será reajustado anualmente, pela média do IGP-M, IPC-A e IGP-
DI, ou na falta destes, por outro índice que os substitua; 
 
Taxa de Incentivo: valor mensal equivalente a 12% (doze por cento) do valor do 
lucro operacional bruto apurado pelo Empreendimento; 
 
Taxa de Administração: A Administradora, pela prestação do serviço de 
administração do Empreendimento, receberá o valor mensal equivalente a 2% (dois 
por cento) da receita bruta total do Empreendimento; e 
 
Consultoria: Pelos serviços de administração, será devido à Administradora o valor 
mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), reajustado anualmente. 
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FATORES DE RISCO 

 
Antes de tomar a decisão de adquirir unidades imobiliárias em empreendimentos 
hoteleiros, os potenciais compradores devem considerar cuidadosamente todas as 
informações constantes do material de oferta, em especial os fatores de risco descritos 
a seguir.  
 
Os negócios, a situação financeira e os resultados das operações do empreendimento 
hoteleiro “Condomínio Hotel Mabu Cascavel Express”, bem como o valor patrimonial 
das Unidades Autônomas adquiridas, podem ser adversa e materialmente afetados por 
quaisquer dos riscos apontados e, por conseguinte, impactar no empreendimento e 
consequentemente no investimento imobiliário.  
 
A decisão de investimento demanda complexa avaliação de sua estrutura, bem como 
dos riscos inerentes. Recomenda-se que os potenciais compradores avaliem 
juntamente com sua consultoria financeira os riscos associados a esse tipo de 
investimento. 
 
Os compradores das Unidades Autônomas podem não obter lucro ou até 
mesmo terem prejuízos em decorrência do insucesso do empreendimento 
hoteleiro.  
As Unidades Autônomas são vendidas de forma atrelada a contratos de aluguel 
(sistema de “pool”), observado que os compradores se tornarão sócios de sociedade 
em conta de participação cujo rendimento advém exclusivamente de exploração de 
empreendimento hoteleiro, para implementação de empreendimento hoteleiro. Na 
hipótese do empreendimento hoteleiro não ser bem sucedido os compradores das 
Unidades Autônomas podem não obter lucro ou até mesmo terem prejuízos. 
 
Em caso de resultados negativos decorrentes da operação, e não havendo 
saldo de caixa, os compradores das Unidades Autônomas, na qualidade de 
sócios da Sociedade por Conta de Participação, deverão ratear os prejuízos 
apurados e aportar o valor necessário na proporção de sua participação na 
Sociedade por Conta de Participação, o que poderá impactar negativamente 
na remuneração ou fluxo de caixa dos compradores das Unidades Autônomas 
na qualidade de sócios da Sociedade por Conta de Participação até a 
regularização desta situação.  
Caso a operação hoteleira tenha resultados negativos, e não havendo saldo de caixa, 
os compradores das Unidades Autônomas, na qualidade de sócios da Sociedade por 
Conta de Participação, deverão aportar os recursos necessários na proporção de sua 
participação. Assim, caso sejam auferidos resultados negativos na forma descrita 
acima, a remuneração variável será impactada negativamente. 
 
As Unidades Autônomas estão sujeitas a desvalorização, tendo em vista, 
inclusive, sua destinação específica.  
A venda de unidades imobiliárias hoteleiras atreladas a contratos de aluguel (sistema 
de “pool”) para operação hoteleira está sujeita às volatilidades do mercado imobiliário, 
de forma que não se pode afirmar que a Unidades Autônomas ora adquirida irá 
valorizar ou manter, a longo prazo, seu valor atual, inclusive por se tratar de Unidades 
Autônomas com destinação voltada a empreendimento hoteleiro. Ademais, a 
valorização de imóveis verificada nos últimos anos poderá não se manter em períodos 
futuros, podendo haver desvalorização dos imóveis. O valor de mercado de imóveis 
poderá não acompanhar o crescimento observado nos últimos anos, o que pode 
impactar adversamente o valor de todas as Unidades Autônomas ofertada, e, 
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consequentemente, do imóvel como um todo. A escassez de financiamentos ou 
aumento de taxas de juros podem diminuir a demanda por imóveis residenciais, 
comerciais ou hoteleiros, podendo afetar negativamente o valor do imóvel hoteleiro. 
Caso a economia entre em estado recessivo, pode-se observar um decréscimo ou 
estagnação no valor do imóvel hoteleiro, o que poderá impactar adversamente no 
valor das Unidades Autônomas. 
 
Na qualidade de Sócios Participantes da Sociedade em Contas de Participação, 
os investidores poderão ser responsabilizados por contingências da 
Sociedade, na proporção de sua participação, inclusive em virtude de 
responsabilidade civil e contingências fiscais, trabalhistas e previdenciárias, 
dentre outras.  
A Sociedade em Conta de Participação será a responsável pela administração e 
condução dos negócios do Empreendimento. Nos termos do artigo 993 do Código Civil 
Brasileiro, numa Sociedade em Conta de Participação, o contrato social produz efeitos 
somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer 
registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Desta forma, os Sócios 
Participantes, na proporção de sua participação, poderão, ser responsabilizados por 
contingências da Sociedade em Conta de Participação, na proporção de sua 
participação, inclusive em virtude de responsabilidade civil e contingências fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, dentre outras. 
 
Risco da não individualização da matrícula das Unidades Hoteleiras.  
A Incorporadora deverá registrar todas as unidades autônomas de forma 
individualizada perante o Cartório de Registro de Imóveis, com matrículas próprias. No 
entanto, tal registro ainda não fora providenciado. Na hipótese de inexistência de 
matrícula individualizada para cada parte ideal no cartório de registro de imóveis, sua 
alienação não será permitida. 
  
Poderá ser caracterizado conflito de interesses em razão de parcela 
substancial da remuneração da administradora do empreendimento hoteleiro 
estar vinculada à receita bruta do empreendimento.  
A remuneração da administradora do empreendimento hoteleiro está vinculada à 
receita bruta da operação, de forma que a administradora do empreendimento 
hoteleiro poderá auferir sua remuneração independentemente da obtenção de lucro 
pela Sociedade em Conta de Participação. Por outro lado, a remuneração do investidor, 
na qualidade de Sócio Participante, é vinculada à apuração de lucro pela Sociedade em 
Conta de Participação, podendo haver conflito entre os interesses da administradora do 
empreendimento hoteleiro no que diz respeito à gestão dos custos da operação. 
 
Há risco de condenações em dinheiro em valor significativo em processos 
judiciais ou administrativos decorrentes do Empreendimento e da exploração 
da atividade hoteleira.  
Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações monetárias 
significativas, inclusive processos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
ambientais, ações civis públicas, ações populares, e outros, movidos contra o 
Empreendimento, inclusive decorrentes da construção do Empreendimento pela 
Incorporadora ou da exploração da atividade hoteleira pela operadora hoteleira, 
poderão ter um considerável efeito negativo sobre o Resultado Operacional do 
Empreendimento e, consequentemente, a remuneração dos Adquirentes.  
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Caso as unidades autônomas sejam detidas por número reduzido de 

proprietários, incluindo as Ofertantes, os proprietários detentores da maioria 

das unidades poderão fazer sua vontade prevalecer nas deliberações da 

assembleia de Condôminos.  

Como a propriedade de uma unidade autônoma confere ao seu titular um voto nas 

deliberações das assembleias de condômino edilício e as decisões em tais assembleias 

são tomadas por maiores de votos, simples ou qualificada, dependendo do quanto 

previsto no estatuto do condomínio, os investidores que detiverem a propriedade do 

maior número de unidades autônomas, incluindo, caso seja o caso, os ofertantes, 

poderão fazer seus interesses prevalecerem em relação aos interesses dos demais 

proprietários. 

 

O estudo de viabilidade econômica pode não ser confiável pela ausência de 

empreendimentos comparáveis em operação no mercado.  

A expectativa de rentabilidade estimada no Estudo de Viabilidade poderá não se 

realizar. O Estudo de Viabilidade apontou como expectativa de rentabilidade para o 

Empreendimento o percentual de, aproximadamente, 9,5% a partir do primeiro ano 

estabilizando no 6 ano da compra de uma Unidade Hoteleira. Tratam-se, contudo, de 

estimativas, as quais poderão não ocorrer e, neste sentido, a rentabilidade auferida 

poderá ser inferior aos percentuais apresentados no Estudo de Viabilidade. Ademais, o 

Adquirente deve levar em consideração a possibilidade de o Estudo de Viabilidade não 

ser confiável pela ausência de empreendimentos similares em operação no mercado 

hoteleiro em Cascavel 

 

Recessões econômicas podem reduzir, interromper ou levar à substituição dos 

serviços por outros concorrentes de menor preço.  

Esses fatores poderão reduzir a ocupação do empreendimento hoteleiro, afetando 

adversamente seu resultado. A utilização dos serviços por consumidores está 

diretamente relacionada às condições econômicas locais, nacionais e internacionais, 

como também à renda do público-alvo do empreendimento, ao crescimento do Produto 

Interno Bruto e ao aumento do poder aquisitivo resultante de mudanças na política 

monetária relativas às taxas de juros e ao controle inflacionário. Em períodos de 

instabilidade ou recessão econômica os consumidores poderão reduzir 

significativamente a demanda pelos serviços oferecidos ou optar por outros de menor 

preço. Mudanças nas políticas monetárias governamentais que impliquem aumento da 

taxa de juros, variação cambial e redução do poder de compra dos clientes podem 

impactar adversamente o empreendimento. Também poderão afetar negativamente o 

empreendimento mudanças nos aspectos sociais e políticos locais, nacionais e 

internacionais. 

 

Possibilidade de substituição ou supressão de materiais e peças descritos no 

memorial descritivo, em folders e/ou materiais publicitários para adequação à 

operacionalidade e funcionalidade das atividades hoteleiras e de realização de 

modificações nas Unidades Autônomas para atender as necessidades da 

Administração Pública e/ou da Administradora Hoteleira.  

Quando da implantação do projeto de montagem, equipagem e decoração das 

Unidades Autônomas das respectivas áreas comuns de uso exclusivo do "Condomínio 

Hotel Mabu Cascavel Express", bem como a realização dos testes de funcionalidade e 

operacionalidade de tais Unidades Autônomas, os quais serão realizados em data 

próxima ao término das obras civis do empreendimento imobiliário, poderá, 
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eventualmente, haver a substituição ou supressão de quaisquer materiais ou peças 

que se apresentem no memorial descritivo, em folders, materiais publicitários, e 

consequente aplicação dos recursos em materiais ou peças equivalentes e/ou de 

durabilidade similar ou, ainda, em outras não equivalentes, mas que se mostrem mais 

adequadas à operacionalidade e funcionalidade das atividades hoteleiras que serão 

desenvolvidas no "Condomínio Hotel Mabu Cascavel Express ". Além disso poderão, 

ainda, ser realizadas modificações em quaisquer Unidades Autônomas ou áreas 

comuns para atender a necessidades técnicas ou de segurança do projeto, ou a 

exigências da Administração Pública, ou, ainda, da Administradora Hoteleira. 
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CUSTOS, APORTES E DESPESAS QUE POSSAM 

SER IMPUTADAS AO INVESTIDOR 
 
Preço da Unidade Autônoma 
 
Nos termos da Promessa de Compra e Venda o Preço de Aquisição da Unidade Autônoma 
é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). O Preço de Venda será reajustado pelo 
INCC, considerando sempre a variação ocorrida entre o segundo mês anterior ao mês 
de calculo e mês anterior ao mês de calculo, conforme a Cláusula 2.2 da Promessa de 
Compra e Venda. 
 
O pagamento do valor poderá ser efetuado a vista ou em parcelas, através de boletos 
bancários emitidos pela Incorporadora.  
 
Todos os valores financeiros serão representados por boletos bancários a serem emitidos 
pela Incorporadora e serão corrigidos anualmente desde a data de sua emissão até a data 
de sua efetiva liquidação de acordo com INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), 
calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Não será reconhecido todo e qualquer 
pagamento que não tenha sido realizado via Boleto Bancário, quer seja por depósito, 
pagamento em espécie, transferências ou outro qualquer 
 
A inadimplência do Investidor ensejará a cobrança de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração, multa de 2% (dois por cento), atualização monetária pelo 
INCC/FGV e honorários de advogado nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, 
desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor. 
 
Os Investidores deverão providenciar no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias 
contados da data da Outorga da Escritura Definitiva de Compra e Venda; a mudança da 
titularidade junto às autoridades competentes, referente a tributos, tarifas, contribuições e 
quaisquer outras despesas ou encargos que incidam sobre a unidade autônoma objetiva 
neste contrato, comprovando as providências ora pactuadas por intermédio de 
correspondência protocolizada junto a Incorporadora, sob pena de ficar configurado o 
inadimplemento dos Investidores que responderão pelas perdas e danos e lucros 
cessantes causados por sua inércia. 
 
Adicionalmente, fica ciente o Investidor que será devido o valor de aproximadamente R$ 
3.000,00 (tres mil reais) a título de Capital de Giro do Hotel, que deverá ser pago quando 
solicitado pela Administradora, diretamente àquela, sem intervenção da Incoporadora, nos 
termos da Promcessa de Compra e Venda. 
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ANEXO II
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ANEXO IV
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