
 
 

PROSPECTO RESUMIDO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO VINCULADOS A 

UNIDADES AUTÔNOMAS IMOBILIÁRIAS HOTELEIRAS DO 

EMPREENDIMENTO 

 

 

Este Prospecto Resumido foi elaborado exclusivamente para fins da oferta 

pública de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo (“CICs”) 

referentes à parte com destinação hoteleira do empreendimento denominado 

“HOTEL IBIS NOVA SERRANA” (“Empreendimento”), situado na Avenida José 

Batista Filho, n. 2.880, Bairro Francisco Lucas, município de Nova Serrana - MG, 

incorporado por RR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., 

CNPJ n.º 22.792.858/0001 – 79, com sede na Rua Ângela Maria de Oliveira, n. 475, 

Bairro Dom Bosco, Pará de Minas – MG (“Incorporadora” e “Administradora”), 

administrado por BRAINY HOTEL CONSULTING LTDA., CNPJ n. 

20.777.649/0001-20, com sede na Rua Castelo de Alenquer, n. 266, sala 103, Bairro 

Castelo, em Belo Horizonte – MG (“Administradora Hoteleira”), por meio de 

oferta pública realizada com dispensa de registro e determinados requisitos, 

conforme prevê a Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015, com as 

alterações introduzidas pela Deliberação CVM nº 752/16 e na Instrução CVM nº 

400, de 29 de dezembro de 2003. 

 

A Oferta foi dispensada de registro perante a CVM, bem como do cumprimento 

de determinados requisitos das ofertas públicas de valores mobiliários, por meio 

do Ofício nº [...]/20[...]/CVM/SRE, de [...] de [...] de 20[...]. 

 

A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES 

MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ANTES DE ACEITAR A OFERTA LEIA COM 

ATENÇÃO O ESTUDO DE VIABILIDADE E O PROSPECTO RESUMIDO. 

 

Este prospecto não deve, em qualquer circunstância, ser considerado como 

recomendação de investimento nos CICs (Contratos de Investimento Coletivo).  

Ao decidir pela aquisição das Unidades Imobiliárias por meio da celebração dos 

CICs, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação do 

empreendimento e dos riscos decorrentes do investimento nos CICs. É 

recomendada a leitura cuidadosa deste Prospecto Resumido, com especial 

atenção à seção "Fatores de Risco" na página 20. 

 

A Oferta é destinada exclusivamente a investidores que tenham conhecimento e 

experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para 
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avaliar os riscos que envolvem a participação na Oferta, sendo capazes de 

assumir tais riscos. Esta condição deverá ser atestada por escrito pelo investidor 

adquirente no ato da aquisição de uma ou mais Unidade Autônoma Imobiliária 

Hoteleira, conforme páginas 94/99. O investimento na Oferta em valor inferior a 

R$300.000,00 está condicionado à comprovação, pelo investidor, de patrimônio 

mínimo de R$1.000.000,00. 

 

A oferta será restrita a 50 (cinquenta) unidades residenciais (apartamentos), com 

valor mínimo de venda por unidade de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e 

valor máximo por unidade de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com 

escalonamento de 10 em 10 unidades comercializadas. 

 

O adquirente ainda pagará todo o mobiliário da unidade residencial no valor de 

R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). 

 

Valor total da oferta: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 

O presente prospecto não contém todas as informações sobre o empreendimento 

hoteleiro. Apresenta, somente, um resumo das informações. 
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1 –  DEFINIÇÕES 

 

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

significados a eles a seguir atribuídos: 

  

CIC  Contratos de Investimento Coletivo 

que vinculam os adquirentes de 

Unidades Autônomas Imobiliárias 

Hoteleiras, cujo resumo encontra-se 

descrito neste Prospecto.  

 

Compromisso de Venda e Compra  Instrumento Particular de Promessa 

de Venda e Compra de Unidade 

Autônoma a ser celebrado entre a 

Incorporadora e cada Investidor 

Adquirente.  

 

Condômino  Titular de cada uma das Unidades 

Autônomas Imobiliárias Hoteleiras.  

 

Contrato de Locação  Contrato de Locação Não Residencial 

e Outras Avenças celebrado entre a 

Incorporadora e cada Investidor 

Adquirente, tendo por objeto a 

locação do em caráter irrevogável e 

irretratável, da unidade residencial 

(apartamento) à Incorporadora.  

 

Convenção de Condomínio  Instrumento que regulamentará a 

destinação das áreas do 

Empreendimento, os direitos, 

obrigações e as relações de 

propriedade entre os Condôminos, 

fixando normas de convivência e a 

forma de administrar o condomínio.  

 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

  

Deliberação CVM 734  Deliberação CVM nº 734, de 17 de 

março de 2015, alterada pela 
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Deliberação CVM nº 752, de 15 de 

abril de 2016.  

 

Declaração do Investidor 

Adquirente  

Declaração, com conteúdo previsto 

no Anexo I da Deliberação CVM 734, 

a ser assinada por cada Investidor 

Adquirente quando da aquisição de 

uma ou mais Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras vinculadas 

aos CIC no âmbito da Oferta.  

 

Despesas Operacionais  Despesas inerentes à operação da 

atividade hoteleira do 

Empreendimento, conforme 

descritas no Contrato de 

Constituição da Sociedade em Conta 

de Participação – SCP.  

 

Empreendimento  O empreendimento denominado 

HOTEL IBIS NOVA SERRANA 

situado na Avenida José Batista 

Filho, n.º 2.880, Bairro Francisco 

Lucas, município de Nova Serrana - 

MG, no lote de terreno de n.º A1, da 

quadra n.º 09, destinado à exploração 

de atividade hoteleira nas unidades 

residenciais e partes comuns do 

Condomínio.  

 

Equipamentos Operacionais  Conjunto de equipamentos 

necessários à operação do 

Empreendimento.  

 

Estudo de Viabilidade do 

Empreendimento  

Relatório intitulado “Estudo 

Mercadológico e de Viabilidade 

Econômico-Financeira para Hotel em 

Nova Serrana - MG” acerca da 

viabilidade hoteleira para 

empreendimento hoteleiro em Nova 

Serrana.  
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Fase Operacional  Período que terá início com a 

abertura do Empreendimento ao 

público, ou seja, quando começa a 

exploração hoteleira do 

Empreendimento.  

 

Fase Pré-Operacional  Período no qual a administradora 

hoteleira executará os serviços 

necessários para o início da operação 

do Empreendimento, de maneira a 

otimizar suas condições de estrutura 

para atendimento ao público e o 

início da Fase Operacional. 

 

Investidor Adquirente  Cada uma das pessoas físicas ou 

jurídicas, ou outras entidades, que 

invista no Empreendimento por meio 

da aquisição de Unidade Autônoma 

Imobiliária Hoteleira vinculada aos 

CIC.  

 

Oferta  A presente oferta pública de 

distribuição de contratos de 

investimento coletivo vinculados à 

alienação de Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras do 

Empreendimento.  

 

Receita Bruta Soma de todas as receitas e 

recebimentos de todos os tipos 

oriundos da operação do 

empreendimento hoteleiro, de seus 

departamentos e partes, incluindo, 

mas não se limitando a: receita 

(dinheiro e operações de crédito, 

após deduzidas todas as comissões 

pertinentes e descontos) do aluguel 

das unidades residenciais, venda de 

comidas e bebidas, excetuando as 
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vendas de comidas e bebidas 

provenientes do restaurante em caso 

de terceirização dos serviços ou 

exploração por terceiros, 

mercadorias, serviços fornecidos a 

usuários ou terceiros, cobrança por 

serviços, prêmios referentes aos 

seguros por lucros cessantes, 

responsabilidade civil e acidentes de 

trabalho. 

 

Receita Líquida  Receita Bruta menos (a) impostos 

federais, estaduais e municipais; (b) 

indenizações resultantes de 

cobertura de sinistros por instituições 

de seguro (desde que o risco 

assegurado não seja a interrupção de 

atividade ou outra perda de receita) 

ou de processos de desapropriação 

(desde que não seja um recebimento 

temporário); (c) resultado da venda 

de ativos (inclusive a venda do 

Condomínio ou de bem móvel ou 

imóvel que constitua todo ou parte 

do Condomínio), ou juros e frutos 

resultantes de aplicação financeira 

das contas operacionais; (d) a receita 

própria auferida por terceiros, por 

exemplo, locatários ou ocupantes de 

espaços no Condomínio; (e) 

resultados de conta de capital, 

incluindo-se nesta categoria 

contribuições para o capital de giro e 

resultados de empréstimo com 

garantia hipotecária; (f) todos os 

valores recebidos dos usuários, mas 

que devem ser repassados a terceiros.  
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Reserva de Reposição e Renovação  Reserva de renovação do material e 

equipamento operacional do 

Empreendimento, mediante 

destinação de parcela de sua receita 

operacional bruta mensal 

correspondente a 1% (um por cento) 

do valor a partir do segundo ano de 

operação do Empreendimento, que 

será administrada pela 

Administradora Hoteleira. 

 

Unidade Autônoma Imobiliária 

Hoteleira  

Cada uma das unidades residenciais 

(apartamentos) do Empreendimento 

vinculadas exclusivamente a 

exploração dos serviços de hotelaria.  

 

Sociedade em Conta de Participação É a sociedade constituída nos termos 

dos artigos 991 a 996 do Código Civil 

brasileiro, formada pela 

incorporadora RR 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., 

denominada “Sócia Ostensiva”, e 

pelos investidores adquirentes, 

denominados “Sócios Participantes” 

ou “Sócios Ocultos”, com objetivo de 

explorar atividade de hotelaria. 

  

Sócia Ostensiva É a RR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., 

responsável pela administração 

condominial e, consequentemente, 

representante da “Sociedade em 

Conta de Participação”, na forma da 

lei, obrigando-se perante terceiros, 

nos termos do Contrato de 

Constituição de Sociedade em Conta 

de Participação; 
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Sócio Participante ou Sócio Oculto É o titular de direitos 

correspondentes as unidades que 

integram o Condomínio, bem como 

seus sucessores, e eventuais 

aderentes nas condições e prazos 

previstos, que deverão mantê-las 

integradas a “Sociedade em Conta de 

Participação” e, consequentemente, 

ao HOTEL IBIS NOVA SERRANA. 

 

2 –  IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA, DA SOCIEDADE 

INCORPORADORA E DA SOCIEDADE ADMINISTRADORA DO 

EMPREENDIMENTO HOTELEIRO 

 

SOCIEDADE CONSTRUTORA: FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA., 

inscrita no CNPJ sob o n. 23.798.317/0001-10, com sede em Pará de Minas - MG, 

na Rua Ângela Maria de Oliveira, n. 487, Bairro Dom Bosco. 

 

SOCIEDADE INCORPORADORA: RR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 22.792.858/0001 – 79, 

com sede na Rua Ângela Maria de Oliveira, n. 475, Bairro Dom Bosco, Pará de 

Minas – MG. 

 

SOCIEDADE ADMINISTADORA HOTELEIRA: BRAINY HOTEL 

CONSULTING LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 20.777.649/0001-20, com sede 

na Rua Castelo de Alenquer, n. 266, sala 103, Bairro Castelo, Belo Horizonte – 

MG. 

 

3 -  DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Empreendimento imobiliário desenvolvido por meio de incorporação 

imobiliária, nos termos da Lei n. 4.591/64 e do Código Civil Brasileiro, 

denominado Edifício Ferreira e Valadares, que será construído na Avenida José 

Batista Filho, n. 2.880, Bairro Francisco Lucas, município de Nova Serrana - MG, 

a ser edificado no lote de terreno de n.º A1, da quadra n. 09, no Bairro Francisco 

Lucas, nesta cidade de Nova Serrana – MG, com área de 2.240,00 m² (dois mil, 

duzentos e quarenta metros quadrados), medindo 40,00 x 56,00 m., formado 

pelos lotes de n. 01 ao 10, situado na Avenida José Batista Filho, confrontando à 

direita com a Rua Divino Ferreira; fundos com os lotes 11 e 12; esquerda com a 

Rua Benedito Veloso e frente com a Avenida José Batista Filho; conforme 
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matrícula de n.º 67.889, ficha n. 01, Livro n. 2, do Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca de Nova Serrana – MG. 

 

Será constituído de um prédio com (08) oito pavimentos, 100 (cem) unidades 

residenciais e (09) nove unidades comerciais, conforme projeto arquitetônico 

aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana em 05/09/2016, Alvará n. 

786, emitido em 20/09/2016, no Processo n. 162.293/2016, conforme a seguir 

descrito: 

 

Primeiro pavimento: 

Restaurante com área de 227,83 m². 

Loja 01 com área de 121,38 m². 

Loja 02 com área de 121,38 m². 

Loja 03 com área de 121,38 m². 

Loja 04 com área de 122,98 m². 

Loja 05 com área de 101,12 m². 

Loja 06 com área de 99,82 m². 

Loja 07 com área de 100,84 m². 

Áreas comuns: caixas de escadas, caixas de elevadores, circulação e demais 

dependências comuns com área de 685,53 m². 

Estacionamento carga e descarga comuns com área de 56,34 m². 

Área total do primeiro pavimento: 1.758,60 m². 

 

Segundo pavimento: 

Garagem autônoma com área de 516,10 m². 

Caixas de escadas, caixas de elevadores e hall comuns com área de 73,14 m². 

Área total do segundo pavimento: 589,24 m². 

 

Terceiro pavimento: 

Apartamento 351 com área de 16,20 m². 

Apartamento 353 com área de 16,20 m². 

Apartamento 355 com área de 16,20 m². 

Apartamento 357 com área de 16,20 m². 

Apartamento 358 com área de 16,20 m². 

Apartamento 359 com área de 16,20 m². 

Apartamento 360 com área de 16,20 m². 

Apartamento 361 com área de 16,20 m². 

Apartamento 362 com área de 16,20 m². 

Apartamento 363 com área de 16,20 m². 

Apartamento 364 com área de 16,20 m². 

Apartamento 365 com área de 16,20 m². 
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Apartamento 366 com área de 16,20 m². 

Apartamento 367 com área de 16,20 m². 

Apartamento 368 com área de 16,20 m². 

Apartamento 369 com área de 16,20 m². 

Apartamento 370 com área de 16,20 m². 

Apartamento 371 com área de 17,98 m². 

Apartamento 373 com área de 17,96 m². 

Apartamento 374 com área de 17,96 m². 

Caixas de escadas, caixas de elevadores, hall, rouparia e circulação comuns com 

área de 198,72 m². 

Área total do terceiro pavimento: 528,02 m². 

 

Quarto pavimento: 

Apartamento 451 com área de 16,20 m². 

Apartamento 453 com área de 16,20 m². 

Apartamento 455 com área de 16,20 m². 

Apartamento 457 com área de 16,20 m². 

Apartamento 458 com área de 16,20 m². 

Apartamento 459 com área de 16,20 m². 

Apartamento 460 com área de 16,20 m². 

Apartamento 461 com área de 16,20 m². 

Apartamento 462 com área de 16,20 m². 

Apartamento 463 com área de 16,20 m². 

Apartamento 464 com área de 16,20 m². 

Apartamento 465 com área de 16,20 m². 

Apartamento 466 com área de 16,20 m². 

Apartamento 467 com área de 16,20 m². 

Apartamento 468 com área de 16,20 m². 

Apartamento 469 com área de 16,20 m². 

Apartamento 470 com área de 16,20 m². 

Apartamento 471 com área de 17,98 m². 

Apartamento 473 com área de 17,96 m². 

Apartamento 474 com área de 17,96 m². 

Caixas de escadas, caixas de elevadores, hall e circulação comuns com área de 

198,72 m². 

Área total do quarto pavimento: 528,02 m². 

 

Quinto pavimento: 

Apartamento 551 com área de 16,20 m². 

Apartamento 553 com área de 16,20 m². 

Apartamento 555 com área de 16,20 m². 
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Apartamento 557 com área de 16,20 m². 

Apartamento 558 com área de 16,20 m². 

Apartamento 559 com área de 16,20 m². 

Apartamento 560 com área de 16,20 m². 

Apartamento 561 com área de 16,20 m². 

Apartamento 562 com área de 16,20 m². 

Apartamento 563 com área de 16,20 m². 

Apartamento 564 com área de 16,20 m². 

Apartamento 565 com área de 16,20 m². 

Apartamento 566 com área de 16,20 m². 

Apartamento 567 com área de 16,20 m². 

Apartamento 568 com área de 16,20 m². 

Apartamento 569 com área de 16,20 m². 

Apartamento 570 com área de 16,20 m². 

Apartamento 571 com área de 17,98 m². 

Apartamento 573 com área de 17,96 m². 

Apartamento 574 com área de 17,96 m². 

Caixas de escadas, caixas de elevadores, hall e circulação comuns com área de 

198,72 m². 

Área total do quinto pavimento: 528,02 m². 

 

Sexto pavimento: 

Apartamento 651 com área de 16,20 m². 

Apartamento 653 com área de 16,20 m². 

Apartamento 655 com área de 16,20 m². 

Apartamento 657 com área de 16,20 m². 

Apartamento 658 com área de 16,20 m². 

Apartamento 659 com área de 16,20 m². 

Apartamento 660 com área de 16,20 m². 

Apartamento 661 com área de 16,20 m². 

Apartamento 662 com área de 16,20 m². 

Apartamento 663 com área de 16,20 m². 

Apartamento 664 com área de 16,20 m². 

Apartamento 665 com área de 16,20 m². 

Apartamento 666 com área de 16,20 m². 

Apartamento 667 com área de 16,20 m². 

Apartamento 668 com área de 16,20 m². 

Apartamento 669 com área de 16,20 m². 

Apartamento 670 com área de 16,20 m². 

Apartamento 671 com área de 17,98 m². 

Apartamento 673 com área de 17,96 m². 
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Apartamento 674 com área de 17,96 m². 

Caixas de escadas, caixas de elevadores, hall e circulação comuns com área de 

198,72 m². 

Área total do sexto pavimento: 528,02 m². 

 

Sétimo pavimento: 

Apartamento 751 com área de 16,20 m². 

Apartamento 753 com área de 16,20 m². 

Apartamento 755 com área de 16,20 m². 

Apartamento 757 com área de 16,20 m². 

Apartamento 758 com área de 16,20 m². 

Apartamento 759 com área de 16,20 m². 

Apartamento 760 com área de 16,20 m². 

Apartamento 761 com área de 16,20 m². 

Apartamento 762 com área de 16,20 m². 

Apartamento 763 com área de 16,20 m². 

Apartamento 764 com área de 16,20 m². 

Apartamento 765 com área de 16,20 m². 

Apartamento 766 com área de 16,20 m². 

Apartamento 767 com área de 16,20 m². 

Apartamento 768 com área de 16,20 m². 

Apartamento 769 com área de 16,20 m². 

Apartamento 770 com área de 16,20 m². 

Apartamento 771 com área de 17,98 m². 

Apartamento 773 com área de 17,96 m². 

Apartamento 774 com área de 17,96 m². 

Caixas de escadas, caixas de elevadores, hall e circulação comuns com área de 

198,72 m². 

Área total do sétimo pavimento: 528,02 m². 

 

Oitavo pavimento: 

Área técnica comum com 410,32 m². 

Área total do oitavo pavimento: 410,32 m². 

Área total do prédio: 5.398,26 m². 

ÁREAS COMUNS DESCOBERTAS: 

As áreas descobertas, localizadas no entorno do prédio, são comuns e totalizam 

481,40 m². 

 

As unidades residências (apartamentos) são vinculadas exclusivamente a 

exploração dos serviços de hotelaria. As unidades comerciais, tais como lojas, o 
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restaurante, auditório, salas de reunião e o estacionamento não são vinculadas a 

atividade hoteleira e a Sociedade em Conta de Participação. 

 

4 –  ESTRUTURA JURÍDICA E RESUMO DAS DISPOSIÇÕES 

CONTRATUAIS QUE REGULAM O CIC 

 

São apresentadas a seguir informações resumidas sobre a estrutura jurídica e as 

disposições contratuais que regulam as relações entre os Investidores 

Adquirentes, na qualidade de futuros proprietários das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento vinculadas aos CIC, a 

Incorporadora e a Administradora Hoteleira. 

 

É recomendada aos Investidores Adquirentes a análise integral desses contratos, 

que se encontram disponíveis para consulta no Website do Empreendimento e 

nos anexos a este prospecto. 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE 

PARTICIPAÇÃO E CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 

A exploração da atividade de hotelaria será realizada por meio de SOCIEDADE 

EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP, constituída nos termos dos artigos 991 

a 996 do Código Civil brasileiro, formada pela SÓCIA OSTENSIVA e pelos 

SÓCIOS PARTICIPANTES, mediante a celebração do “Contrato de Constituição 

da Sociedade em Conta de Participação” anexo nas páginas 26/45.  

 

A SÓCIA OSTENSIVA é a RR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA., responsável pela administração condominial e, consequentemente, 

representante da SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP. 

 

Os SÓCIOS PARTICIPANTES (Investidores Adquirentes) são os titulares de 

direitos aquisitivos correspondentes as unidades residenciais (apartamentos) que 

integram o Condomínio, que deverão mantê-las integradas a SOCIEDADE EM 

CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP e, consequentemente, ao HOTEL IBIS 

NOVA SERRANA. 

 

Os SÓCIOS PARTICIPANTES darão em locação a SÓCIA OSTENSIVA, em 

caráter irrevogável e irretratável, todas as unidades residenciais do Condomínio 

e suas respectivas frações ideais nas partes comuns, objetivando permitir a 

formação de um sistema único de exploração de atividades hoteleiras, mediante 

a celebração do “Contrato de Locação Não Residencial Atípico” anexo nas 

páginas 62/76. 
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Nas assembleias gerais, a cada unidade autônoma corresponderá um voto. A 

SÓCIA OSTENSIVA participará das assembleias gerais, mas não terá direito a 

voto em nome próprio, salvo se for proprietária de unidades residenciais, 

hipótese em que também será considerada SÓCIA PARTICIPANTE, tendo 

direito a voto. A SÓCIA OSTENSIVA, contudo, votará em nome dos SÓCIOS 

PARTICIPANTES ausentes à Assembleia, independentemente de mandato 

específico. 

 

As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, ou seja, pela deliberação 

de metade mais um dos votos presentes à assembleia geral, salvo o disposto no 

item 11.2 do “Contrato de Constituição da Sociedade em Conta de Participação” 

anexo nas páginas 26/45. 

 

OS SÓCIOS PARTICIPANTES e a SÓCIA OSTENSIVA reconhecem que constitui 

requisito básico e indispensável à operação do Empreendimento a congregação 

da totalidade das unidades residenciais deste, que deverão ser destinadas à 

operação hoteleira e, em consequência, renunciam expressamente a qualquer 

direito de retirar-se da SOCIEDADE, ressalvado o disposto nos itens 4.5 e 5.5 do 

“Contrato de Constituição da Sociedade em Conta de Participação” anexo nas 

páginas 26/45. 

 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

 

A unidade autônoma condominial, à qual corresponderá a fração ideal do 

domínio útil do terreno e das demais partes comuns do empreendimento em 

construção denominado “EDIFÍCIO FERREIRA E VALADARES”, será adquirida 

mediante a celebração do “Contrato de Promessa de Compra e Venda” anexo nas 

páginas 46/61. 

 

As parcelas mensais em que se dividirem o preço da promessa de compra e venda 

da unidade autônoma serão atualizadas monetariamente pelo INCC. 

 

Todas as parcelas em que se divide o preço da promessa de compra e venda são 

representadas por notas promissórias de correspondentes valores e vencimentos. 

 

Incidirá sobre a importância em atraso multa compensatória equivalente a 2% 

(dois por cento) do débito e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou 

fração de mês, sendo a quantia devida considerada, para todos os efeitos legais, 

dívida líquida e certa, servindo o Contrato de Promessa de Compra e Venda” 

como título executivo extrajudicial. 
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Se o PROMITENTE COMPRADOR deixar de quitar até 03 (três) prestações 

vencidas, a PROMISSÁRIA VENDEDORA irá encaminhar “Carta de Cobrança” 

com aviso de recebimento – AR, e, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas 

do recebimento desta o PROMITENTE COMPRADOR deverá efetuar o 

pagamento no escritório da PROMISSÁRIA VENDEDORA, no horário 

comercial, sob pena de rescisão contratual, a critério da credora. 

 

No caso de rescisão contratual, nos termos do caput da presente Cláusula, dos 

pagamentos eventualmente realizados pelo PROMITENTE COMPRADOR será 

retido o montante equivalente a 10% (dez por cento), do total do negócio, 

atualizado, a título de multa penal, a favor da PROMISSÁRIA VENDEDORA, o 

restante será devolvido ao PROMITENTE COMPRADOR, no escritório da 

PROMISSÁRIA VENDEDORA ou por transferência bancária. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

HOTELEIRA 

 

A SÓCIA OSTENSIVA contratará em nome da SOCIEDADE EM CONTA DE 

PARTICIPAÇÃO – SCP a empresa BRAINY HOTEL CONSULTING LTDA., 

inscrita no CNPJ n. 20.777.649/0001-20, com sede na Rua Castelo de Alenquer, n. 

266, sala 103, Bairro Castelo, em Belo Horizonte – MG, que ficará encarregada das 

atividades inerentes à administração do empreendimento hoteleiro, mediante a 

celebração do “Contrato de Prestação de Serviços de Administração Hoteleira” 

anexo nas páginas 77/90, cujo prazo de vigência será de 36 meses. 

 

A Administradora Hoteleira será responsável pela operação da atividade 

hoteleira do Empreendimento sob os padrões da marca IBIS. 

 

Mediante a aquisição de uma ou mais Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, 

o Investidor Adquirente deverá comprometer -se a cumprir e fazer respeitar as 

normas e exigências constantes da Convenção de Condomínio do 

Empreendimento, assim como de seu Regimento Interno. 

 

Os SÓCIOS PARTICIPANTES, em razão da exploração hoteleira, não terão 

direito à dispensa ou isenção das diárias de hospedagem, sujeitando-se, caso 

queira utilizar uma unidade autônoma, as normas e preços estabelecidos pela 

Administradora Hoteleira aos clientes, sendo-lhe disponibilizada a unidade 

autônoma que estiver disponível no momento. 
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Os contratos de investimento coletivo (“CIC”) podem ser acessados nos anexos 

deste prospecto nas páginas 26 em diante. 

 

5 – DADOS DA OFERTA 

 

O Empreendimento tem previsão para conclusão de obras até 31 de dezembro de 

2019, com um prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias úteis da data 

estimada. 

 

Períodos estimados para a conclusão das fases do empreendimento sem 

considerar o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias: 

 

a) Supra estrutura: concluída; 

b) Infraestrutura: até 30.06.2018; 

c) Acabamento: de 01.07.2018 a 31.05.2019; 

d) Montagem, equipagem e decoração: de 01.06.2019 a 30.09.2019; 

e) Pré-operacional: de 01.10.2019 a 31.12.2019; 

f) Operacional: 01.2020. 

 

Períodos estimados para a conclusão das fases do empreendimento considerando 

o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias: 

 

a) Supra estrutura: concluída; 

b) Infraestrutura: até 31.12.2018; 

c) Acabamento: de 01.01.2019 a 30.11.2019; 

d) Montagem, equipagem e decoração: de 01.12.2019 a 31.03.2020; 

e) Pré-operacional: de 01.04.2020 a 30.06.2020; 

f) Operacional: 07.2020. 

 

A oferta será restrita a 50 (cinquenta) unidades residenciais (apartamentos), com 

valor mínimo de venda por unidade de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e 

valor máximo por unidade de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com 

escalonamento de 10 em 10 unidades comercializadas, a saber: 

 

a) 1 a 10 unidades residenciais: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 

b) 11 a 20 unidades residenciais: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); 

c) 21 a 30 unidades residenciais: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

d) 31 a 40 unidades residenciais: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); 

e) 41 a 50 unidades residenciais: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 
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O adquirente ainda pagará todo o mobiliário da unidade residencial no valor de 

R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). 

 

Valor total da oferta: R$ 10.000.000,00 

 

Previsão de início da oferta: 31/08/2018, condicionada a efetiva data de 

concessão da dispensa de registro perante a CVM. 

 

Término da oferta: até esgotarem as unidades - previsão de 3 meses. 

 

O investidor permutante do terreno para a obra do hotel receberá em 

contrapartida 10 (dez) unidades habitacionais, com valor unitário de R$ 

215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), que serão de propriedade de MARR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n. 04.486.712/0001-13, 

com sede na Avenida do Contorno, n. 4.023, sala 408, Bairro São Lucas, CEP 

30.110-018, Belo Horizonte – MG. 

 

As 40 (quarenta) unidades restantes, que não foram comercializadas até o 

presente momento, serão de propriedade da RR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CNPJ n. 22.792.858/0001 – 79, com sede na Rua 

Ângela Maria de Oliveira, n. 475, Bairro Dom Bosco, Pará de Minas – MG, 

ressalvando-se o interesse superveniente na sua comercialização. 

 

6 – INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES E 

DA ADMINISTRADORA DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO E 

DOS DEMAIS PARTICIPANTES 

 

Para cada unidade residencial de que for titular, o investidor adquirente receberá 

o valor definido pela seguinte operação: 

 

VR = (LL – RRR) 

___________________________ 

100 unidades autônomas 

 

Onde: 

• VR é o valor recebido pelo investidor adquirente para cada 

unidade de que for titular; 

• LL é o lucro líquido mensal da SOCIEDADE EM CONTA DE 

PARTICIPAÇÃO – SCP; 

• RRR é a Reserva de Reposição e Renovação; 
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A SOCIEDADE ADMINISTRADORA HOTELEIRA BRAINY HOTEL 

CONSULTING LTDA. será remunerada mediante o pagamento R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) mensais acrescidos de: 

 

a) 5,0% (cinco por cento) sobre o Resultado Líquido da SOCIEDADE EM 

CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP até R$ 100.000,00 (cem mil reais) e; 

b) 7,0% (sete por cento) sobre o Resultado Líquido da SOCIEDADE EM 

CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP do que ultrapassar o valor de R$ 

100.001,00 (cem mil e um reais). 

 

É importante ressaltar que apenas parte da remuneração da Administradora 

Hoteleira está atrelada ao Resultado Líquido do Empreendimento, de forma que 

a Administradora Hoteleira receberá remuneração ainda que o Resultado 

Líquido do Empreendimento seja negativo. O mesmo não ocorre no caso dos 

Investidores Adquirentes, cujos rendimentos estão vinculados exclusivamente 

ao Resultado Operacional. 

 

A SÓCIA OSTENSIVA RR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. 

não receberá qualquer remuneração. 

 

Esclareça-se que o recebimento de R$ 100,00 pelos adquirentes da unidades 

residenciais a título de locação não contraria o disposto no Ato Declaratório 

Interpretativo da SRF n. 14/2004 e na Solução de Consulta n. 30/2012, ambos da 

Receita Federal, tendo em vista que os proprietários da unidades residenciais 

receberão somente a remuneração variável calculada sobre o resultado positivo 

mensal decorrente da exploração de todas as unidades que compõem o 

empreendimento, como previsto na cláusula oitava do Contrato de Constituição 

da Sociedade em Conta de Participação, abaixo reproduzido: 

 

Para cada unidade residencial de que for titular, o SÓCIO PARTICIPANTE 

receberá o valor definido pela seguinte operação: 

 

VR = (LL – RRR) 

___________________________ 

100 

Onde: 

 

VR é o valor recebido pelo SÓCIO PARTICIPANTE para cada unidade de que 

for titular; 
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LL é o lucro líquido mensal da SOCIEDADE; 

RRR é a Reserva de Reposição e Renovação, prevista pelo item 8.1; 

 

Assim não há pagamento de remuneração fixa aos proprietários das unidades 

residenciais em razão da exploração de todas as unidades que compõem o 

empreendimento. O valor de R$ 100,00 será pago a título de aluguel em razão do 

contrato de locação firmado pelos proprietários das unidades residenciais com a 

RR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sendo indispensável sua 

formalização para garantir a atuação conjunta do pool. 

 

Anote-se ainda que na apuração das bases de cálculo do imposto e das 

contribuições devidas pela SCP – Sociedade em Conta de Participação, bem como 

na distribuição dos lucros, serão observadas as normas aplicáveis às pessoas 

jurídicas em geral. 

 

7 -  FATORES DE RISCO 

 

Os fatores de risco a seguir mencionados ("Fatores de Risco") devem ser 

considerados pelos potenciais Investidores Adquirentes antes de ser tomada 

qualquer decisão de investir no Empreendimento mediante a aquisição de uma 

ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras vinculadas aos CIC.  

 

O valor de mercado das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e o retorno 

financeiro do Empreendimento podem, a qualquer momento, ser afetados por 

tais Fatores de Risco, os quais, portanto, devem ser analisados e avaliados por 

potenciais Investidores Adquirentes.  

 

Os Fatores de Risco a seguir expostos são os que as Ofertantes conhecem e que, 

em seu entendimento, podem vir a afetar o Empreendimento. Eventuais riscos 

ou incertezas adicionais, atualmente desconhecidos pelas Ofertantes ou que esta 

considere atualmente irrelevantes, também podem vir a impactar o 

Empreendimento, e deverão ser considerados pelos potenciais Investidores 

Adquirentes. 

 

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos, Regulatórios e de Mercado, 

não havendo garantia de que o retorno financeiro atenderá às projeções 

inicialmente realizadas: 

 

O retorno financeiro do Empreendimento depende de inúmeros fatores, como a 

demanda por hospedagem na região e mais especificamente, no hotel, a 
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capacidade de praticar as tarifas de hospedagem pretendidas pela Operadora 

Hoteleira, o controle dos custos de manutenção e despesas do hotel de forma 

geral, e outros fatores, inclusive alguns alheios à vontade da Incorporadora ou 

da Administradora Hoteleira, como a conjuntura econômica do País. Alterações 

de quaisquer desses fatores podem impactar no Empreendimento e prejudicar os 

seus resultados operacionais. Desta forma, não há garantia de que o retorno 

financeiro do investimento atenderá às projeções inicialmente feitas, inclusive as 

constantes do Estudo de Viabilidade do Empreendimento disponibilizado aos 

Investidores Adquirentes. 

 

Risco de eventual necessidade de Aporte Adicional pelos Investidores: 

 

Em caso de Resultado Operacional negativo ou, em sendo positivo, insuficiente 

para compensar eventual Resultado Operacional negativo acumulado nos meses 

anteriores, os Investidores Adquirentes não receberão remuneração com o 

Empreendimento no período, sendo que o referido resultado negativo será, 

ainda, compensado com futuros Resultados Operacionais positivos, havendo 

risco ainda de que seja necessário o aporte de recursos adicionais pelos 

Investidores Adquirentes. 

 

 Possibilidade de Perda do Capital Investido e Possibilidade de desvalorização 

dos imóveis, tendo em vista, inclusive, sua destinação específica: 

 

É importante ressaltar que os Investidores Adquirentes correm os riscos 

imobiliários relacionados ao investimento, incluindo o risco de desvalorização 

das suas unidades para revenda (seja em decorrência de desvalorização do 

mercado imobiliário como um todo ou da região em que se localiza o Hotel, seja 

em razão de resultados insatisfatórios deste), com a consequente perda do valor 

investido. 

 

Possibilidade de os investidores não obterem lucro ou de apurarem prejuízos 

em decorrência do insucesso do empreendimento hoteleiro: 

 

Poderá ocorrer uma baixa demanda por hospedagem no Empreendimento, por 

fatores diversos, incluindo qualquer circunstância que possa reduzir o interesse 

de visitantes na cidade ou região do Empreendimento, ou ainda, no próprio 

hotel, refletindo em uma redução da taxa de ocupação do hotel e, 

consequentemente, da receita gerada pelo Empreendimento, impactando a 

remuneração do Investidor Adquirente. 
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Riscos jurídicos concernentes a Aquisição do Terreno e Responsabilidades 

civil, trabalhista, previdenciária e tributária dos investidores, decorrentes da 

construção do imóvel e da operação do hotel: 

 

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 a Operadora Hoteleira, ou da exploração da atividade 

hoteleira pela Operadora Hoteleira, poderão ter um considerável efeito negativo 

sobre o resultado financeiro do Empreendimento, inclusive decorrentes da 

construção do Empreendimento pela Incorporadora, ainda que de 

responsabilidade desta, com o consequentemente, impacto, nesse caso, sobre a 

remuneração dos Investidores Adquirentes. Há possibilidade, ainda, de os 

Adquirentes na qualidade de proprietários das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras e Condôminos, virem a ser responsabilizados, solidária 

ou subsidiariamente, em juízo, em decorrência destas demandas judiciais ou 

administrativas. 

 

Riscos de construção do Empreendimento: 

 

Poderá haver atrasos ou imprevistos durante a construção do Empreendimento, 

sendo que o prazo estimado para a conclusão das obras civis, com a expedição 

do “Habite-se”, poderá se estender além do prazo de tolerância de 180 dias, por 

motivos de caso fortuito ou força maior, desde que alegados e comprovados pela 

Incorporadora, tais como greves parciais ou gerais da indústria da construção 

civil ou de setores que a afetem diretamente; suspensão ou falta de transportes; 

falta de materiais na praça; chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem 

etapas importantes da obra; eventuais embargos da obra, provocados pelos 

proprietários dos terrenos vizinhos, não resultantes da incúria ou erro técnico da 

Incorporadora; demora na execução dos serviços que são próprios das empresas 

concessionárias; demora dos poderes públicos na concessão do "Habite-se" 

definitivo, por razões independentes dos serviços de responsabilidade da 

Incorporadora; problemas consequentes da eventual demora na execução das 

fundações e no escoramento de prédios vizinhos; falta ou racionamento de água, 

energia elétrica ou combustível; guerras, revoluções, epidemias ou quaisquer 

calamidades públicas que impeçam ou reduzam o andamento ou ritmo da obra; 

embargos das obras por terceiros ou pelos poderes públicos; exigência dos 

poderes públicos decorrentes de legislação superveniente que retardem direta ou 

indiretamente a execução dos serviços, falta de materiais essenciais, paralisação 

dos meios de transportes e falta de combustível, deficiência no fornecimento dos 

serviços públicos, bem como os resultantes de embargos judiciais das obras, ou 
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ainda, por culpa exclusiva dos Adquirentes, causas essas que impõem 

prorrogação no prazo de entrega das unidades por tantos dias quantos forem os 

de retardamento por tais eventos. O atraso na entrega das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras poderá ter, como consequência, efeitos negativos diretos 

sobre a rentabilidade esperada dos Adquirentes. 

 

Riscos Ambientais, existência de passivos ambientais e relativos a obtenção de 

licenças para o Empreendimento: 

 

As atividades dos setores imobiliário e hoteleiro demandam a obtenção de 

diversas licenças. A Operadora Hoteleira se empenhará em manter a observância 

das leis, regulamentos e demais atos normativos pertinentes, mas, caso isso não 

seja possível, estará sujeita à aplicação de sanções previstas em tais atos 

normativos, o que pode afetar negativamente o Empreendimento. 

Adicionalmente, não é possível garantir: (i) que novas normas não serão 

aprovadas ou, se aprovadas, não serão aplicáveis ao Empreendimento; ou (ii) que 

não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos 

existentes. A ocorrência de qualquer dos referidos eventos poderá exigir que o 

Empreendimento utilize fundos adicionais para cumprir as exigências 

decorrentes de interpretações ou de novas normas, tornando a sua operação mais 

custosa. Todos esses fatores podem afetar os custos do Empreendimento e limitar 

o seu retorno financeiro, impactando negativamente na remuneração dos 

Investidores Adquirentes. 

 

Adicionalmente, os Investidores Adquirentes estão sujeitos os seguintes riscos: 

 

Da NÃO constituição de patrimônio de afetação: 

 

A INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. optou pela NÃO constituição de patrimônio de 

afetação de que trata o art. 31-A da Lei da Incorporações, assim explicitado: No 
regime da afetação o incorporador constitui patrimônio de afetação, pelo qual o 
terreno, as acessões e os demais bens e direitos vinculados à incorporação são 
apartados no seu patrimônio geral e destinados exclusivamente ao 
empreendimento. Os bens e direitos afetados respondem apenas pelas dívidas e 
obrigações da incorporação e não se comunicam com os demais bens, direitos e 
obrigações do patrimônio do incorporador. 
 

A influência que os ofertantes possam vir a exercer nas assembleias de 

condôminos caso venham a manter em sua propriedade partes ideais ou 

unidades autônomas do empreendimento e em caso de ausência dos SÓCIOS 

PARTICIPANTES às assembleias: 
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Considerando que nas assembleias gerais, a cada unidade habitacional 

corresponderá um voto; 

 

Considerando que a INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. participará das assembleias 

gerais, mas não terá direito a voto em nome próprio, salvo se for proprietária de 

unidades residenciais, hipótese em que também será considerada SÓCIA 

PARTICIPANTE, tendo direito a voto. 

 

Considerando que a INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. será proprietária de 40 

(quarenta) unidades habitacionais do empreendimento HOTAL IBIS NOVA 

SERRANA de um total de 100 (cem) unidades habitacionais, salvo em caso de 

interesse superveniente na comercialização; 

 

Considerando que a INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. ainda votará em nome dos 

SÓCIOS PARTICIPANTES ausentes à assembleia, independentemente de 

mandato específico, cabe observar o seguinte: 

 

A INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., na data da Oferta, será proprietária de 40 (quarenta) 
unidades habitacionais do total das 100 (cem) unidades habitacionais, bem como 
votará em nome dos SÓCIOS PARTICIPANTES ausentes à assembleia, 
independentemente de mandato específico, o que pode implicar 
preponderância nas assembleias do Condomínio. Assim, em determinadas 
hipóteses, e caso não venha a vender as unidades habitacionais, a 
INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. poderá ter maioria em deliberações assembleares, o 
que pode ensejar eventual conflito de interesses em matérias que sejam de 
interesse da Incorporadora e Sócia Ostensiva, na qualidade de empreendedora. 
 

Foi elaborado nos meses de novembro e dezembro de 2017 o estudo 

mercadológico e de viabilidade econômico-financeira anexo a este prospecto 

que compreende a análise de potencial técnico e financeiro do 

empreendimento, do mercado e das possibilidades de rendimento. O Estudo 

de Viabilidade não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, como 

uma recomendação de investimento no Empreendimento. O investimento no 

Empreendimento apresenta riscos para o Investidor Adquirente. Ao decidir 

por adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, os Investidores 
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Adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos 

decorrentes do investimento. 

 

8 –  CUSTOS, APORTES, DESPESAS, TAXAS, OU RETENÇÃO DE LUCRO 

QUE SEJAM OU POSSAM VIR A SER ARCADOS PELOS 

INVESTIDORES 

 

Além do preço de compra e venda da unidade autônoma arcará também o 

Investidor Adquirente com o valor integral do mobiliário da unidade autônoma 

previsto no item 4 deste prospecto. 

 

Cada Investidor Adquirente deverá arcar, se for o caso, com o Imposto de Renda 

e outros tributos que incidam ou venham a incidir sobre seus respectivos lucros 

e sobre o capital. 

 

Haverá retenção de lucro para a Reserva de Reposição e Renovação -  RRR, 

instituída para reposição do FF&E (mobiliário, equipamentos e utensílios) e das 

instalações das unidades residenciais, comerciais e áreas comuns. 

 

Também poderão constituir encargos dos Investidores Adquirentes o seguinte: 

 

a) O capital de giro e o fundo de reserva de condomínio, se for o caso;  

 

b) O aporte para despesas pré-operacionais, se for o caso; 

 

c) O aporte de recursos necessários ao desenvolvimento das atividades da 

Sociedade em Conta de Participação e ao pagamento de seus compromissos, 

sempre que solicitado pela SÓCIA OSTENSIVA; 

 

d) O aporte à Sociedade em Conta de Participação, conforme solicitação da 

SÓCIA OSTENSIVA, em qualquer época em que a demonstração dos 

resultados das operações do Empreendimento projetar ou apresentar 

prejuízo ou inadimplemento por parte de unidade(s) residencial(ais). 
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DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR 

 

Eu, (nome) __________________________________________________________, 

na qualidade de investidor do empreendimento hoteleiro 

_____________________________________ nacionalidade ____________________, 

estado civil ____________________, profissão _____________________________, 

portadora da carteira de identidade n. _________________________, inscrito no 

CPF sob o n. __________________________, residente na Rua/Av. 

__________________________________________________, nº ____________, 

Bairro _________________________, Cidade __________________, Estado 

__________, CEP.: ____________________, em cumprimento ao que estabelece a 

Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015, DECLARO: 

 

I – Ter conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado 

imobiliário suficientes para avaliar os riscos que envolvem a participação na 

oferta e capacidade de assumir tais riscos; 

 

II – Ter pleno acesso a todas as informações necessárias e suficientes para a 

decisão de investimento na oferta, notadamente as constantes do prospecto 

resumido, do estudo de viabilidade econômica do empreendimento e dos 

contratos que compõem o CIC (Conjunto de instrumentos contratuais ofertados 

publicamente no âmbito do empreendimento hoteleiro);  

 

III – Ter conhecimento de que se trata de oferta cujo registro e/ou outros 

requisitos do registro foram dispensados pela CVM; 

 

IV – Ter conhecimento dos principais fatores de risco relacionados à oferta e à 

operação hoteleira abaixo descritos: 

 

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos, Regulatórios e de Mercado, 

não havendo garantia de que o retorno financeiro atenderá às projeções 

inicialmente realizadas: 

 

O retorno financeiro do Empreendimento depende de inúmeros fatores, como a 

demanda por hospedagem na região e mais especificamente, no hotel, a 

capacidade de praticar as tarifas de hospedagem pretendidas pela Operadora 

Hoteleira, o controle dos custos de manutenção e despesas do hotel de forma 

geral, e outros fatores, inclusive alguns alheios à vontade da Incorporadora ou 

da Administradora Hoteleira, como a conjuntura econômica do País. Alterações 

de quaisquer desses fatores podem impactar no Empreendimento e prejudicar os 

seus resultados operacionais. Desta forma, não há garantia de que o retorno 
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financeiro do investimento atenderá às projeções inicialmente feitas, inclusive as 

constantes do Estudo de Viabilidade do Empreendimento disponibilizado aos 

Investidores Adquirentes. 

 

Risco de eventual necessidade de Aporte Adicional pelos Investidores: 

 

Em caso de Resultado Operacional negativo ou, em sendo positivo, insuficiente 

para compensar eventual Resultado Operacional negativo acumulado nos meses 

anteriores, os Investidores Adquirentes não receberão remuneração com o 

Empreendimento no período, sendo que o referido resultado negativo será, 

ainda, compensado com futuros Resultados Operacionais positivos, havendo 

risco ainda de que seja necessário o aporte de recursos adicionais pelos 

Investidores Adquirentes. 

 

 Possibilidade de Perda do Capital Investido e Possibilidade de desvalorização 

dos imóveis, tendo em vista, inclusive, sua destinação específica: 

 

É importante ressaltar que os Investidores Adquirentes correm os riscos 

imobiliários relacionados ao investimento, incluindo o risco de desvalorização 

das suas unidades para revenda (seja em decorrência de desvalorização do 

mercado imobiliário como um todo ou da região em que se localiza o Hotel, seja 

em razão de resultados insatisfatórios deste), com a consequente perda do valor 

investido. 

 

Possibilidade de os investidores não obterem lucro ou de apurarem prejuízos 

em decorrência do insucesso do empreendimento hoteleiro: 

 

Poderá ocorrer uma baixa demanda por hospedagem no Empreendimento, por 

fatores diversos, incluindo qualquer circunstância que possa reduzir o interesse 

de visitantes na cidade ou região do Empreendimento, ou ainda, no próprio 

hotel, refletindo em uma redução da taxa de ocupação do hotel e, 

consequentemente, da receita gerada pelo Empreendimento, impactando a 

remuneração do Investidor Adquirente. 

 

Riscos jurídicos concernentes a Aquisição do Terreno e Responsabilidades 

civil, trabalhista, previdenciária e tributária dos investidores, decorrentes da 

construção do imóvel e da operação do hotel: 

 

Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações 

monetárias significativas, inclusive processos cíveis, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, ambientais, ações civis públicas, ações populares, e 
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outros, movidos contra a Operadora Hoteleira, ou da exploração da atividade 

hoteleira pela Operadora Hoteleira, poderão ter um considerável efeito negativo 

sobre o resultado financeiro do Empreendimento, inclusive decorrentes da 

construção do Empreendimento pela Incorporadora, ainda que de 

responsabilidade desta, com o consequentemente, impacto, nesse caso, sobre a 

remuneração dos Investidores Adquirentes. Há possibilidade, ainda, de os 

Adquirentes na qualidade de proprietários das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras e Condôminos, virem a ser responsabilizados, solidária 

ou subsidiariamente, em juízo, em decorrência destas demandas judiciais ou 

administrativas. 

 

Riscos de construção do Empreendimento: 

 

Poderá haver atrasos ou imprevistos durante a construção do Empreendimento, 

sendo que o prazo estimado para a conclusão das obras civis, com a expedição 

do “Habite-se”, poderá se estender além do prazo de tolerância de 180 dias, por 

motivos de caso fortuito ou força maior, desde que alegados e comprovados pela 

Incorporadora, tais como greves parciais ou gerais da indústria da construção 

civil ou de setores que a afetem diretamente; suspensão ou falta de transportes; 

falta de materiais na praça; chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem 

etapas importantes da obra; eventuais embargos da obra, provocados pelos 

proprietários dos terrenos vizinhos, não resultantes da incúria ou erro técnico da 

Incorporadora; demora na execução dos serviços que são próprios das empresas 

concessionárias; demora dos poderes públicos na concessão do "Habite-se" 

definitivo, por razões independentes dos serviços de responsabilidade da 

Incorporadora; problemas consequentes da eventual demora na execução das 

fundações e no escoramento de prédios vizinhos; falta ou racionamento de água, 

energia elétrica ou combustível; guerras, revoluções, epidemias ou quaisquer 

calamidades públicas que impeçam ou reduzam o andamento ou ritmo da obra; 

embargos das obras por terceiros ou pelos poderes públicos; exigência dos 

poderes públicos decorrentes de legislação superveniente que retardem direta ou 

indiretamente a execução dos serviços, falta de materiais essenciais, paralisação 

dos meios de transportes e falta de combustível, deficiência no fornecimento dos 

serviços públicos, bem como os resultantes de embargos judiciais das obras, ou 

ainda, por culpa exclusiva dos Adquirentes, causas essas que impõem 

prorrogação no prazo de entrega das unidades por tantos dias quantos forem os 

de retardamento por tais eventos. O atraso na entrega das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras poderá ter, como consequência, efeitos negativos diretos 

sobre a rentabilidade esperada dos Adquirentes. 
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Riscos Ambientais, existência de passivos ambientais e relativos a obtenção de 

licenças para o Empreendimento: 

 

As atividades dos setores imobiliário e hoteleiro demandam a obtenção de 

diversas licenças. A Operadora Hoteleira se empenhará em manter a observância 

das leis, regulamentos e demais atos normativos pertinentes, mas, caso isso não 

seja possível, estará sujeita à aplicação de sanções previstas em tais atos 

normativos, o que pode afetar negativamente o Empreendimento. 

Adicionalmente, não é possível garantir: (i) que novas normas não serão 

aprovadas ou, se aprovadas, não serão aplicáveis ao Empreendimento; ou (ii) que 

não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos 

existentes. A ocorrência de qualquer dos referidos eventos poderá exigir que o 

Empreendimento utilize fundos adicionais para cumprir as exigências 

decorrentes de interpretações ou de novas normas, tornando a sua operação mais 

custosa. Todos esses fatores podem afetar os custos do Empreendimento e limitar 

o seu retorno financeiro, impactando negativamente na remuneração dos 

Investidores Adquirentes. 

 

Adicionalmente, os Investidores Adquirentes estão sujeitos os seguintes riscos: 

 

Da NÃO constituição de patrimônio de afetação: 

 

A INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. optou pela NÃO constituição de patrimônio de 

afetação de que trata o art. 31-A da Lei da Incorporações, assim explicitado: No 

regime da afetação o incorporador constitui patrimônio de afetação, pelo qual o 

terreno, as acessões e os demais bens e direitos vinculados à incorporação são 

apartados no seu patrimônio geral e destinados exclusivamente ao 

empreendimento. Os bens e direitos afetados respondem apenas pelas dívidas e 

obrigações da incorporação e não se comunicam com os demais bens, direitos e 

obrigações do patrimônio do incorporador. 

 

A influência que os ofertantes possam vir a exercer nas assembleias de 

condôminos caso venham a manter em sua propriedade partes ideais ou 

unidades autônomas do empreendimento e em caso de ausência dos SÓCIOS 

PARTICIPANTES às assembleias: 

 

Considerando que nas assembleias gerais, a cada unidade habitacional 

corresponderá um voto; 
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Considerando que a INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. participará das assembleias 

gerais, mas não terá direito a voto em nome próprio, salvo se for proprietária de 

unidades residenciais, hipótese em que também será considerada SÓCIA 

PARTICIPANTE, tendo direito a voto. 

 

Considerando que a INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. será proprietária de 40 

(quarenta) unidades habitacionais do empreendimento HOTAL IBIS NOVA 

SERRANA de um total de 100 (cem) unidades habitacionais, salvo em caso de 

interesse superveniente na comercialização; 

 

Considerando que a INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. ainda votará em nome dos 

SÓCIOS PARTICIPANTES ausentes à assembleia, independentemente de 

mandato específico, cabe observar o seguinte: 

 

A INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., na data da Oferta, será proprietária de 40 (quarenta) 

unidades habitacionais do total das 100 (cem) unidades habitacionais, bem como 

votará em nome dos SÓCIOS PARTICIPANTES ausentes à assembleia, 

independentemente de mandato específico, o que pode implicar 

preponderância nas assembleias do Condomínio. Assim, em determinadas 

hipóteses, e caso não venha a vender as unidades habitacionais, a 

INCORPORADORA E SÓCIA OSTENSIVA RR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. poderá ter maioria em deliberações assembleares, o 

que pode ensejar eventual conflito de interesses em matérias que sejam de 

interesse da Incorporadora e Sócia Ostensiva, na qualidade de empreendedora. 

 

Foi elaborado nos meses de outubro e novembro de 2017 o estudo 

mercadológico e de viabilidade econômico-financeira anexo a este prospecto 

que compreende a análise de potencial técnico e financeiro do 

empreendimento, do mercado e das possibilidades de rendimento. O Estudo 

de Viabilidade não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, como 

uma recomendação de investimento no Empreendimento. O investimento no 

Empreendimento apresenta riscos para o Investidor Adquirente. Ao decidir 

por adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, os Investidores 

Adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos 

decorrentes do investimento. 
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V – Que como investidor cumpro os requisitos estabelecidos no inciso III, alínea 

“a” da Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015, abaixo transcrito:  

 

a) unidades imobiliárias autônomas destinadas exclusivamente a 

investidores que possuam ao menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

de patrimônio ou invistam ao menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na 

oferta. 

 

 

Nova Serrana, ________ de ________________________ de _________. 

 

 

 

Assinatura 

 

TESTEMUNHAS 

 

a) ______________________________  b)___________________________ 

Nome:      Nome: 

RG:        RG: 

CPF:       CPF:  
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