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montante total, considerando os valores de tabela previstos para o lançamento, de até: 
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(nove milhões e trezentos e sessenta mil reais) 

 

Este prospecto (“Prospecto”) trata da oferta pública de contratos de investimento coletivo, a ser realizada nos 
termos da Instrução CVM nº 602/18 (“Oferta”), que objetivam a comercialização de 18 (dezoito) unidades 
autônomas não residenciais do empreendimento imobiliário denominado CONDOMÍNIO D’ HOUSE (“Unidades 
Autônomas Não Residenciais” e “Empreendimento”, respectivamente), a ser construído por meio de 
incorporação imobiliária realizada por DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º andar, 
Água Branca, inscrita no CNPJ sob nº 28.415.579/0001-72 (“Incorporadora”). O Empreendimento será 
administrado pela Q ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, nº 736, 12º andar, sala 122, inscrita no CNPJ sob 
nº 27.865.078/0001-25 (“Administradora”) e possuirá um sistema de locações das Unidades Autônomas Não 
Residenciais operado pela Q ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., sociedade limitada, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, nº 736, 12º andar, sala 123, 
inscrita no CNPJ sob nº 27.865.078/0001-25 (“Operadora”). A Oferta é composta por 18 (dezoito) Unidades 
Autônomas Não Residenciais com preço unitário (mínimo e máximo) de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 
reais), podendo ser alterado em decorrência de negociações relacionadas à execução das obras do edifício, bem 
como de razões comerciais ou condições de mercado. 
 

A Oferta foi registrada perante a CVM sob o nº CVM/SRE/TIC/2019/[•], por meio do Ofício nº 
[•]/2019/CVM/SRE/GER-2, de [•] de [•] de 2019. 
 

OFERTA DE VENDA DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO NO ÂMBITO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS 
VINCULADOS À PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS DE EMPREENDIMENTO NÃO RESIDENCIAL PARA LOCAÇÃO EM 
SISTEMA DE POOL. A PRESENTE OFERTA TRATA DE INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS, E NÃO APENAS 
DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ANTES DE ACEITAR A OFERTA LEIA COM ATENÇÃO O ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA E FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO E ESTE PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO 
DISPONÍVEIS NO SITE WWW.REMCONSTRUTORA.COM.BR/EMPREENDIMENTO/DHOUSEPERDIZES. 
 

A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA 
QUALIDADE OU A DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO OFERTADOS. 
 

A data deste Prospecto é de 14 de junho de 2019.  

http://www.remconstrutora.com.br/EMPREENDIMENTO/DHOUSEPERDIZES
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AVISOS 

Os investidores da Oferta (“Investidores”) deverão avaliar e tomar a decisão de celebração dos 

documentos abaixo elencados, considerando sua situação financeira, seus objetivos de 

investimento, nível de sofisticação e perfil de risco: 

(a) “Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação”, ao qual 

os Investidores deverão aderir obrigatoriamente, figurando estes como Sócios Participantes, 

cujo objeto é a operação de um Sistema de Locação em que a Operadora, na qualidade de 

Sócia Ostensiva, formalizará com terceiros Contratos de Locação em relação às Unidades 

Autônomas Não Residenciais adquiridas pelos Investidores; 

(b) “Contrato de Administração”, cujo objeto é a administração condominial do 

Empreendimento, que inclui o Condomínio Geral, o Sub-condomínio Serviços de Hospedagem 

e o Sub-condomínio Residencial, bem como, a supervisão das relações jurídicas que 

envolvem a exploração das áreas comuns; e 

(c) “Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Pactos”, o 

qual tem por objeto a comercialização de Unidades Autônomas Não Residenciais do 

Empreendimento da Incorporadora aos Investidores, mediante as condições previstas no 

referido instrumento. 

Além da análise da referida documentação, no ato da celebração dos Contratos de Investimento 

Coletivo referentes ao Condomínio D´House, os Investidores assinarão declaração atestando:  

(a) ter conhecimento e experiência em finanças e negócios suficientes para avaliar os riscos e 

o conteúdo da Oferta e que são capazes de assumir tais riscos; 

(b) ter pleno acesso a todas as informações necessárias e suficientes para a decisão de 

investimento, notadamente as constantes deste Prospecto, do Estudo de Viabilidade do 

Empreendimento e dos contratos que compõem o CIC para avaliar a aceitação da Oferta e 

os riscos dela decorrentes; e 

(c) ter conhecimento de que se trata de oferta em que o registro do emissor de valores 

mobiliários e a contratação de instituição intermediária integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários foram dispensados pela CVM. 

A LEITURA DESTE PROSPECTO NÃO SUBSTITUI A LEITURA CUIDADOSA DOS DOCUMENTOS ACIMA 

LISTADOS. 
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Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como recomendação de 

compra das Unidades Autônomas Não Residenciais. O investimento nas Unidades Autônomas Não 

Residenciais apresenta riscos para o Investidor. Ao decidir pela aquisição Unidades Autônomas Não 

Residenciais, potenciais investidores deverão realizar a sua própria análise e avaliação dos riscos 

decorrentes do investimento. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO, COM 

ESPECIAL ATENÇÃO À SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE DAS PÁGINAS Nº 55 a 61 DESTE 

PROSPECTO. 
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1. DEFINIÇÕES 

 

Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos nesta 

Seção “Definições”, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o contexto assim 

o exigir. Todas as definições estabelecidas neste Prospecto que designem o singular incluirão o 

plural e vice-versa e poderão ser empregadas indistintamente no gênero masculino ou feminino, 

conforme o caso. 

 

“Administradora” Significa a Q ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA., 

sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, nº 736, 12º andar, sala 

122, inscrita no CNPJ sob nº 27.865.078/0001-25, na qualidade de 

Administradora do Empreendimento. 

“Código Civil Brasileiro” Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 

alterada. 

“Compromisso de Venda e 

Compra” 

Significa o “Contrato de Compromisso de Venda e Compra de 

Unidade Autôma e Outros Pactos”, o qual tem por objeto a 

comercialização de Unidades Autônomas Não Residenciais do 

Empreendimento da Incorporadora aos Investidores, mediante as 

condições previstas no referido instrumento. 

“Conselho de 

Representação da SCP” 

Significa o órgão de representação dos Sócios Participantes no 

âmbito da SCP, formado por 3 (três) membros. 

“Contrato de 

Administração” 

Significa o “Contrato de Administração” celebrado entre o 

Empreendimento, representado pela Incorporadora, e a 

Administradora, e ao qual os Investidores sub-rogar-se-ão 

automaticamente quando adquirerem suas Unidades Autônomas 

Não Residenciais, cujo objeto é a administração condominial do 

Empreendimento, que inclui o Condomínio Geral, o Sub-

condomínio Serviços de Hospedagem e o Sub-condomínio 

Residencial, bem como, a supervisão das relações jurídicas que 

envolvem a exploração das áreas comuns. 
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“Contrato de Investimento 

Coletivo” ou “CIC” 

Significa, em conjunto: (a) o Compromisso de Venda e Compra; (b) 

o Contrato de SCP; (c) o Termo de Adesão; (d) o Contrato de 

Administração; e (e) a Convenção de Condomínio. 

“Contrato de Locação” Significa o “Contrato de Locação de Imóvel para Fins Residenciais 

e Outras Avenças”, que será celebrado entre a Operadora, na 

qualidade de Sócia Ostensiva da SCP, e os Locatários, no âmbito 

do Sistema de Locação. 

“Contrato de SCP” Significa o “Instrumento Particular de Constituição de Sociedade 

em Conta de Participação” celebrado, inicialmente, entre a 

Operadora, na qualidade de Sócia Ostensiva, e a Incorporadora, 

na qualidade de sócia participante, e ao qual os Investidores 

deverão aderir obrigatoriamente, figurando como Sócios 

Participantes, cujo objeto é a operação de um Sistema de Locação 

em que a Operadora formalizará com terceiros Contratos de 

Locação em relação às Unidades Autônomas Não Residenciais 

adquiridas pelos Investidores. 

“Convenção de 

Condomínio” 

Significa a Convenção de Condomínio do Empreendimento 

Condomínio D´House. 

“Corretores” Os corretores de imóveis individuais devidamente registrados 

junto ao CRECI, que venham a ser contratados para intermediar a 

comercialização das Unidades Autônomas Não Residenciais no 

âmbito da Oferta. 

“CRECI” Significa o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. 

“CVM” Significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

“Despesas da Propriedade” Significa as seguintes despesas, as quais serão arcadas pela SCP 

com recursos advindos das operações ou aportados pelos 

Investidores, na qualidade de Sócios Participantes: (a) valores 

destinados ao Fundo de Reposição de Ativos, (b) investimento em 

equipamentos necessários à operação das Unidades Autônomas, 

(c) honorários e gastos com auditorias e consultorias contratadas, 
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(d) todo encargo resultante de contratos de 

arrendamento/locação de áreas, móveis e/ou equipamentos da 

Unidade Autônoma Não Residencial, (e) imposto de renda e outros 

tributos que incidam ou venham a incidir sobre o resultado das 

operações, (f) tributos que incidam ou venham a incidir sobre o 

capital, (g) tributos sobre a propriedade, (h) seguros da 

propriedade, e (i) taxas condominiais extraordinárias, bem como, 

despesas com reparos não rotineiros e/ou estruturais, 

modificações ou ampliações no Empreendimento, seus bens e 

equipamentos. 

“Despesas Operacionais” Significa as seguintes despesas, as quais serão arcadas pela SCP 

com recursos advindos das operações ou aportados pelos 

Investidores, na qualidade de Sócios Participantes: (a) o custo 

com suprimentos operacionais, remuneração, salários, encargos e 

benefícios pagos a empregados, inclusive gastos com contratação, 

demissão e programas de treinamento, (b) despesas com 

publicidade, propaganda, marketing e vendas, incluindo, 

exemplificativa, mas não exaustivamente, central e/ou sistemas 

de reservas da Sócia Ostensiva e/ou de terceiros; (c) custos com 

serviços públicos e de energia, licenças e alvarás operacionais, (d) 

taxas de condomínio ordinárias, (e) todos os dispêndios efetuados 

referentes a manutençao e conservação rotineiras da SCP, (f) 

prêmios referentes a seguro de responsabilidade civil, e (g) outros 

gastos relacionados às atividades desenvolvidas pela SCP. 

“Direitos do Sistema de 

Locação” 

Significa os direitos de posse, uso, gozo e fruição das Unidades 

Autônomas Não Residenciais, os quais serão aportados pelos 

Investidores na SCP quando da assinatura dos Termos de Adesão. 

“Empreendimento” Significa o empreendimento imobiliário denominado Condomínio 

D´House. 

“Estudo de Viabilidade” Significa o estudo de viabilidade econômica e financeira do 

Empreendimento, elaborado por Caio Calfat Real Estate 
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Consulting, datado de maio de 2019 e suas atualizações 

posteriores, cuja cópia integra o Anexo I ao presente Prospecto. 

“Fundo de Reposição de 

Ativos” 

Significa o fundo de reposição de ativos que será constituído pelos 

Investidores e, conforme o caso, pela Incorporadora, na qualidade 

de Sócios Participantes da SCP, na forma prevista na cláusula 

décima segunda do Contrato de SCP, e transcrito na seção “Fundo 

de Reposição de Ativos”, constante da página 63 e seguintes deste 

Prospecto. 

“Incorporadora” Significa a empresa DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º 

andar, Água Branca, inscrita no CNPJ sob nº 28.415.579/0001-72, 

na qualidade de incorporadora do Empreendimento. 

“Investidores”  Significa os adquirentes das Unidades Autônomas Não Residenciais 

no âmbito da Oferta, que deverão obrigatoriamente assinar os 

Termos de Adesão, figurando na qualidade de Sócios Participantes 

no âmbito da SCP. 

“Lei nº 4.591/64” Significa a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, conforme 

alterações. 

“Locatários” Significa os locatários das Unidades Autônomas Não Residenciais, 

que venham a celebrar um Contrato de Locação com a Operadora 

no contexto do Sistema de Locação. 

“Oferta” Significa a oferta pública de CIC que objetivam a comercialização 

de 18 (dezoito) Unidades Autônomas Não Residenciais do 

Empreendimento. 

“Operadora” Significa a Q ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE IMÓVEIS 

LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, nº 736, 12º 

andar, sala 123, inscrita no CNPJ sob nº 27.865.078/0001-25, na 
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qualidade de operadora e administradora das locações, através do 

Sistema de Locação. 

“Prospecto” Significa este “Prospecto de Oferta Pública de Contratos de 

Investimento Coletivo do Empreendimento Imobiliário 

Condomínio D´House”. 

“Receita Bruta” Significa a receita bruta da SCP, composta, nos termos do 

Contrato de SCP, por (a) as importâncias que a SCP receber de 

terceiros pela locação das Unidades Autônomas Não Residenciais, 

(b) as quantias a título de indenização por danos causados às 

referidas Unidades Autônomas Não Residenciais, bem como pela 

reposição de móveis, do enxoval e demais utensílios que as 

guarnecem, sendo que as receitas decorrentes do recebimento de 

indenizações de que trata este subitem (b) não integrarão a base 

de cálculo das taxas da Operadora. 

“Receita Líquida” Significa a receita líquida da SCP, definida nos termos do Contrato 

de SCP como sendo a Receita Bruta deduzida dos seguintes 

componentes: (a) tributos federais, estaduais e municipais, tais 

como PIS, COFINS e ISS, que sejam (1) cobrados diretamentedos 

Locatários ou (2) incluídas como parte dos preços de vendas de 

quaisquer bens ou serviços ou incidindo diretamente sobre as 

receitas, ou ainda (3) cuja repercussão econômica seja repassada 

de outro modo aos usuários ou terceiros; (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) resultados 

da venda de ativos obsoletos, ou juros e frutos resultantes de 

aplicação financeira das contas operacionais; (d) a receita própria 

auferida por terceiros; (e) resultados de empréstimos com 

garantia; e (f) todos os valores recebidos dos Locatários, mas que 

devem ser repassados a terceiros (por exemplo, lavanderia). 
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“REM” Significa a empresa ALPAN COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º andar, 

Água Branca, inscrita no CNPJ sob nº 47.230.750/0001-13, na 

qualidade de sociedade controladora da Incorporadora. 

“REM Construtora” Significa a empresa REM CONSTRUTORA LTDA., sociedade 

limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º andar, Água Branca, 

inscrita no CNPJ sob nº 64.955.420/0001-04, na qualidade de 

construtora do Empreendimento. 

“SCP” Significa a Sociedade em Conta de Participação a ser constituída 

entre a Operadora, na qualidade de Sócia Ostensiva, e a 

Incorporadora, inicialmente, e os Investidores, na qualidade de 

Sócios Participantes. 

“Sistema de Locação” O sistema unificado de proprietários ou detentores de direitos das 

Unidades Autônomas Não Residenciais que tem por objetivo 

explorá-las conjuntamente, de modo uniforme e homogêneo, por 

meio da Operadora, na qualidade de Sócia Ostensiva da SCP. 

“Sócia Ostensiva” Significa a Operadora, na qualidade de sócia ostensiva da SCP e 

de operadora e administradora das locações, através do Sistema 

de Locação. 

“Sociedades Corretoras” As sociedades corretoras de imóveis devidamente registradas 

junto ao CRECI, que venham a ser contratadas para intermediar a 

comercialização das Unidades Autônomas Não Residenciais no 

âmbito da Oferta. 

“Sócios Participantes” Significa a Incorporadora, inicialmente, e substituída pelos 

Investidores, que assinarão o Termo de Adesão para ingresso na 

SCP, de forma a disponibilizar sua Unidade Autônoma Não 

Residencial ao Sistema de Locação, mediante o aporte dos 

Direitos do Sistema de Locação. 
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“Termo de Adesão” Significa os termos de adesão ao Contrato de SCP, a serem 

celebrados pelos Investidores na forma do modelo que integra o 

Anexo II do Contrato de SCP, por meio dos quais os Investidores 

tornam-se Sócios Participantes da SCP e, assim, disponibilizam 

suas Unidades Autônomas Não Residenciais ao Sistema de 

Locação, mediante o aporte dos Direitos do Sistema de Locação 

na SCP. 

“Unidades Autônomas Não 

Residenciais” 

Significa as 18 (dezoito) Unidades Autônomas Não Residenciais, 

integrantes do Empreendimento que serão ofertadas aos 

Investidores pela Incorporadora. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA INCORPORADORA, DA CONSTRUTORA, DA ADMINISTRADORA DO 

EMPREENDIMENTO E DA OPERADORA DO SISTEMA DE LOCAÇÃO 

 

2.1 Incorporadora 
 

DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º andar, Água Branca 

CEP 05001-100 – São Paulo, SP 

At.: Rodrigo Mauro 

Tel.: (11) 3872-5183 

E-mail: rodrigo@remconstrutora.com.br 

 

2.2 Construtora 

 

REM CONSTRUTORA LTDA. 

Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º andar, Água Branca 

CEP 05001-100 – São Paulo, SP 

At.: Fernanda Ramos Moreira Vieira 

Tel.: (11) 3872-5183 

E-mail: fernanda@remconstrutora.com.br 

 

2.3 Administradora do Empreendimento 
 

Q ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA. 

Rua Coronel Oscar Porto, nº 736, 12º andar, sala 122 

CEP 04003-003, São Paulo – SP 

At.: Cleiton Jantsch 

Tel.: (11) 2730-1069 

E-mail: cja@qapartaments.com 

 

2.4 Operadora do Sistema de Locação (Pool) 
 

Q ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. 

Rua Coronel Oscar Porto, nº 736, 12º andar, sala 123 

CEP 04003-003, São Paulo – SP 

At.: Cleiton Jantsch 

Tel.: (11)2730-1069 

E-mail: cja@qapartaments.com  

mailto:rodrigo@remconstrutora.com.br
mailto:fernanda@remconstrutora.com.br
mailto:cja@qapartaments.com
mailto:cja@qapartaments.com
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3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1 Introdução 

 

O Empreendimento está sujeito às regras da incorporação imobiliária, que é disciplinada no Brasil 

pela Lei nº 4.591/64. A incorporação imobiliária é a atividade empresarial exercida com o objetivo 

de produzir e alienar, durante o período de construção, unidades autônomas em edificações 

coletivas – condomínios edilícios – podendo ter fins residenciais ou não. A alienação de unidades 

autônomas durante o período de construção viabiliza justamente a captação dos recursos 

necessários ao desenvolvimento da incorporação.  

 

As unidades autônomas do Empreendimento são partes de propriedade exclusiva, vinculadas a uma 

fração ideal de terreno e às coisas comuns condominiais. Assim, o adquirente terá a propriedade 

de uma unidade autônoma e independente, sem qualquer divisão real ou ideal, participando de 

forma concomitante como coproprietário de partes comuns, na proporção de uma fração ideal, 

cujo princípio fundamental é delimitar seus direitos em face aos demais condôminos, em virtude 

dessa coexistência. Cada unidade autônoma fruto de uma incorporação imobiliária passa a ter uma 

designação especial numérica ou alfabética, para fins de identificação e discriminação perante o 

Registro Geral de Imóveis.  

 

Para que as unidades autônomas possam ser alienadas, é imprescindível que o incorporador elabore 

um Memorial de Incorporação e o leve a registro no Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel. 

O Memorial de Incorporação é uma espécie de dossiê da incorporação e reúne peças e informações 

de natureza jurídica, técnica e financeira a respeito da incorporação a ser realizada, inclusive com 

a previsão da destinação a ser dada ao imóvel, de acordo com o projeto de construção aprovado, 

e é acompanhado por uma minuta da convenção de condomínio a ser futuramente utilizada. 

Ademais, o registro do Memorial de Incorporação assegura que o incorporador dê início à celebração 

de contratos de venda e compra de frações ideais de terreno vinculadas às futuras unidades 

autônomas. 

 

A Lei nº 4.591/64 impõe ao incorporador a responsabilidade pela consecução do empreendimento 

imobiliário desenvolvido como forma de proteger os adquirentes de unidades autônomas contra os 

riscos inerentes ao negócio durante o desenvolvimento da incorporação. Diante disso, a lei garante 

que os riscos civis e criminais decorrentes de danos causados, contingências fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, dentre outras, sejam imputados ao incorporador, de modo que os promitentes 
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adquirentes de unidades autônomas não poderão ser responsabilizados por danos ocorridos nesta 

fase de construção e conclusão do empreendimento. As responsabilidades do incorporador 

encontram-se previstas nos artigos 32 e seguintes da Lei nº 4.591/64, sem prejuízo de outras 

eventualmente previstas em regramentos esparços. 

 

Adicionalmente, o Empreendimento também está sujeito à Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

que disciplina o mercado de valores mobiliários brasileiro, bem com as normas expedidas pela CVM, 

tendo em vista a sua Oferta ser caracterizada como oferta pública de contratos de investimento 

coletivo.  

 

3.2 Descrição do Empreendimento 

 

O empreendimento será realizado de acordo com o projeto de construção aprovado pela Prefeitura 

do Município de São Paulo, conforme Alvará de Aprovação de Edificação Nova nº 2018/17086-00, 

emitido em 08 de outubro de 2018, em consonância com a Lei nº 4.591/64 e com o Código Civil 

Brasileiro, estando o seu memorial de incorporação devidamente registrado sob o R.2 na matrícula 

de nº 133.203 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo. 

 

O empreendimento será composto por 3 (três) setores condominiais, designados: 

 

(a) “Sub-Condomínio Comercial”, integrado por 1 (uma) unidade autônoma designada na NBR 

12.721 por “Loja”, localizada no Pavimento Térreo e 1º Pavimento do CONDOMÍNIO D’ 

HOUSE, não integrante da presente Oferta;  

 

(b) “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem”, integrado pelas 18 (dezoito) Unidades 

Autônomas Não Residenciais designadas individualmente na NBR 12.721 por “Apartamento 

Não Residencial” nºs 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 401, 402, 

403, 404, 405 e 406, localizadas do 2º ao 4º Pavimento do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, as quais 

integram a presente Oferta; 

 

(c) “Sub-Condomínio Residencial”, integrado por 60 (sessenta) unidades autônomas 

designadas individualmente na NBR 12.721 por “Apartamento” nºs 51, 52, 53, 54, 61, 62, 

63, 64, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 

121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 

163, 164, 171, 172, 173, 174, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193 e 194, localizadas do 5º ao 

19º Pavimento do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, não integrantes da presente Oferta; e  
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(d) outras áreas comuns descritas no memorial de incorporação do Empreendimento, não 

integrantes da presente Oferta. 

 

O Memorial de Incorporação do Empreendimento segue reproduzido abaixo: 

 

“I. ÁREAS DE USO COMUM – CONDOMÍNIO GERAL 

 

Possuirá, em área comum do “Condomínio Geral”, coisas de uso e propriedade comum a 

todos os condôminos do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, ou parte deles, inalienáveis e indivisíveis, 

acessórias e indissoluvelmente ligadas às unidades autônomas, e que, de um modo geral 

são as enumeradas no artigo 3º da Lei 4.591/64, e, especificamente as partes externas do 

edifício, as fundações, as paredes internas divisórias entre as unidades autônomas e as 

áreas de uso comum, enfim, todas as coisas e instalações destinadas ao funcionamento e 

utilização global do CONDOMÍNIO D’ HOUSE. 

 

3º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, 04 (quatro) caixas d’água. 

 

1º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, área de circulação de pedestres e 

veículos, rampa de acesso ao pavimento superior e ao pavimento inferior, caixa d’água de 

controle de escoamento, caixa d’água de retenção de águas pluviais da cobertura, 01 (um) 

depósito de lixo e 01 (uma) sala de medidores elétricos. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, áreas de circulação, jardins e rampa 

de acesso ao 1º Subsolo. 

 

PAVIMENTO COBERTURA 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, laje impermeabilizada, 02 (dois) 

espaços de elevadores e escada de acesso aos pavimentos inferior e superior. 

 

PAVIMENTO CASA DE MÁQUINAS 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, espaço livre, casa de máquinas, área 

de barrilete e escada de acesso ao pavimento inferior. 
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PAVIMENTO CAIXA D’ÁGUA 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, área para caixas d’água. 

 

PAVIMENTO COBERTURA DO ÁTICO 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, laje impermeabilizada. 

 

II. ÁREAS COMUNS DE USO EXCLUSIVO 

 

II.a. SUB-CONDOMÍNIO COMERCIAL 

 

1º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, área 

de circulação de pedestres, vestiário para ciclista nR1-1, 01 (um) espaço para elevador e 

escada de acesso ao pavimento superior com espaço para cadeirante. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, 

06 (seis) vagas de garagem para estacionamento de 06 (seis) veículos de passeio (designadas 

cliente/loja), além de 02 (duas) vagas para utilitários (designadas utilitários/loja) e 01 

(uma) destinada à PNE (designada PNE/Loja). 

 

As vagas, acima mencionadas, terão o direito de uso atribuído à unidade autônoma do “Sub-

Condomínio Comercial”, conforme especificação constante na inclusa “Minuta de 

Convenção de Condomínio”. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, área 

de circulação, 01 (um) espaço para elevador e escada de acesso ao pavimento superior e 

inferior. 

 

1º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, área 

de circulação, 01 (um) espaço para elevador e escada de acesso ao pavimento inferior. 
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II.b. SUB-CONDOMÍNIO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

 

1º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (uma) vaga de garagem para utilitários (designada utilitário/uso nR1-

12) e espaço técnico para caldeiras. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, área de circulação área de concierge, 01 (um) sanitário e 01 (um) espaço 

para elevador. 

 

1º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, área de circulação, 01 (um) espaço para rouparia e 01 (um) espaço para 

elevador. 

 

2º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (um) espaço para elevador. 

 

3º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (um) espaço para elevador. 

 

4º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (um) espaço para elevador. 

 

II.c. SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

 

3º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, áreas 

de circulação de pedestres e veículos, rampa de acesso ao pavimento superior, 02 (dois) 
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espaços para elevadores, escada de acesso ao pavimento superior com espaço para 

cadeirante e 01 (um) depósito. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 

44 (quarenta e quatro) vagas numeradas de 47 a 90, para estacionamento de 44 (quarenta 

e quatro) veículos de passeio, sendo 06 (seis) VAGAS SIMPLES sob números 53, 54, 81, 82, 

87 e 90, e 19 (dezenove) VAGAS DUPLAS sob números 47/48, 49/50, 51/52, 55/56, 57/58, 

59/60, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 79/80, 83/84, 

85/86 e 88/89.  

 

As vagas para veículos, acima mencionadas, sob números 47 a 90, terão o direito de uso 

atribuído às unidades autônomas designadas “Apartamentos” do “Sub-Condomínio 

Residencial” de maneira determinada, distribuídas como áreas comuns de divisão não 

proporcional, conforme especificação constante na inclusa “Minuta de Convenção de 

Condomínio”. 

 

2º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, áreas 

de circulação de pedestres e veículos, rampa de acesso ao pavimento superior e ao 

pavimento inferior, 02 (dois) espaços para elevadores e escada de acesso aos pavimentos 

superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 

35 (trinta e cinco) vagas numeradas de 12 a 46, para estacionamento de 35 (trinta e cinco) 

veículos de passeio, sendo 27 (vinte e sete) VAGAS SIMPLES sob números 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45 e 46, e 04 

(quatro) VAGAS DUPLAS sob números 12/13, 14/15, 41/42 e 43/44, além de 03 (três) vagas 

para motos. 

 

As vagas para veículos, acima mencionadas, sob números 12 a 46, terão o direito de uso 

atribuído às unidades autônomas designadas “Apartamentos” do “Sub-Condomínio 

Residencial” de maneira determinada, distribuídas como áreas comuns de divisão não 

proporcional, conforme especificação constante na inclusa “Minuta de Convenção de 

Condomínio”. 
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1º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 

espaço para bombas e filtros da piscina. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 

11 (onze) vagas numeradas de 01 a 11, para estacionamento de 11 (onze) veículos de 

passeio, sendo 01 (uma) VAGA SIMPLES sob número 05, e 05 (cinco) VAGAS DUPLAS sob 

números 01/02, 03/04, 06/07, 08/09 e 10/11, além de 01 (uma) vaga de garagem destinada 

à PNE e 03 (três) vagas de motos.  

 

As vagas para veículos, acima mencionadas, sob números 01 a 11, terão o direito de uso 

atribuído às unidades autônomas designadas “Apartamentos” do “Sub-Condomínio 

Residencial” de maneira determinada, distribuídas como áreas comuns de divisão não 

proporcional, conforme especificação constante na inclusa “Minuta de Convenção de 

Condomínio”. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, área 

de circulação, lobby, 02 (dois) espaços para elevadores, salão de festas com 02 (dois) 

sanitários e copa, 02 (dois) sanitários sendo 01 (um) adaptado para PNE, churrasqueira, 

brinquedoteca, playground, piscina coberta, piscina infantil, ducha e bicicletário com 

espaço para 20 (vinte) bicicletas. 

 

1º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 

(dois) espaços para elevadores. 

 

2º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 

(dois) espaços para elevadores. 

 

3º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 

(dois) espaços para elevadores. 
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4º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 

(dois) espaços para elevadores. 

 

5º AO 19º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, área 

de circulação, hall, 02 (dois) espaços para elevadores e escada de acesso aos pavimentos 

superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

II.d. DA PROPRIEDADE COMUM DE UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE O “SUB-

CONDOMÍNIO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM” e o “SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL” 

 

1º SUBSOLO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, escada de acesso aos pavimentos 

superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, acesso de pedestres, área de 

circulação, portaria, jardins, sala de gerador e escadas de acesso aos pavimentos superior 

e inferior. 

 

1º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação, espaço para 

repouso/refeitório, 02 (dois) sanitários/vestiários sendo 01 (um) feminino e 01 (um) 

masculino, sala do pressurizador da escada com ante câmara, espaço fitness com 02 (dois) 

sanitários, 02 (dois) sanitários sendo 01 (um) adaptado para PNE, sala de reuniões, lounge 

com terraço descoberto e escada de acesso aos pavimentos superior e inferior com espaço 

para cadeirante. 
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2º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação e escada de acesso 

aos pavimentos superior e inferior com espaço para cadeirante e terraços. 

 

3º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação e escada de acesso 

aos pavimentos superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

4º PAVIMENTO 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação e escada de acesso 

aos pavimentos superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

III. ÁREAS PRIVATIVAS 

 

III.a. SUB-CONDOMÍNIO COMERCIAL 

 

PAVIMENTO TERREO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Comercial”, a unidade autônoma 

designada “Loja”. 

 

A unidade autônoma designada “Loja” será composta no pavimento inferior por espaço 

livre, Telecom e 01 (um) depósito. O pavimento superior será composto por espaço livre e 

Telecom. 

 

III.b. SUB-CONDOMÍNIO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

 

2º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem”, as unidades 

autônomas designadas por “Apartamento Não Residencial” nºs 201, 202, 203, 204, 205 e 

206, sendo cada uma delas compostas por sala, cozinha, 01 (um) banheiro, 01 (um) 

dormitório e varanda. 
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3º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem”, as unidades 

autônomas designadas por “Apartamento Não Residencial” nºs 301, 302, 303, 304, 305 e 

306, sendo cada uma delas compostas por sala, cozinha, 01 (um) banheiro, 01 (um) 

dormitório e varanda. 

 

4º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem”, as unidades 

autônomas designadas por “Apartamento Não Residencial” nºs 401, 402, 403, 404, 405 e 

406, sendo cada uma delas compostas por sala, cozinha, 01 (um) banheiro, 01 (um) 

dormitório e varanda. 

  

III.c. SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

 

5º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 51, 52, 53 e 54, sendo cada uma delas compostas por 

área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 (dois) 

dormitórios e varanda. 

 

6º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 61, 62, 63 e 64, sendo cada uma delas compostas por 

área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 (dois) 

dormitórios e varanda. 

 

7º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 71, 72, 73 e 74, sendo cada uma delas compostas por 

área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 (dois) 

dormitórios e varanda. 

 

8º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 81, 82, 83 e 84, sendo cada uma delas compostas por 
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área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 (dois) 

dormitórios e varanda. 

 

9º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 91, 92, 93 e 94, sendo cada uma delas compostas por 

área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 (dois) 

dormitórios e varanda. 

 

10º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 101, 102, 103 e 104, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

11º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 111, 112, 113 e 114, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

12º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 121, 122, 123 e 124, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

13º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 131, 132, 133 e 134, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 
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14º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 141, 142, 143 e 144, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

15º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 151, 152, 153 e 154, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

16º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 161, 162, 163 e 164, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

17º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 171, 172, 173 e 174, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

18º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 181, 182, 183 e 184, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda. 

 

19º PAVIMENTO 

Possuirá, em área privativa no “Sub-Condomínio Residencial”, as unidades autônomas 

designadas por “Apartamento” nºs 191, 192, 193 e 194, sendo cada uma delas compostas 

por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 (uma) suíte, 02 

(dois) dormitórios e varanda.” 
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As obras do Empreendimento estão previstas para início em 15 de agosto de 2019, e a conclusão de 

suas obras civis, montagem, equipagem e decoração está prevista para 10 de dezembro de 2021. 

 

O Empreendimento se localizará em imóvel localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Diana, nº 375, Perdizes, pertencendo à circunscrição imobiliária do 2º Oficial de Registro de 

Imóveis de São Paulo/SP.  

 

3.3 Comercialização de Unidades Autônomas Não Residenciais 

 

Os Investidores celebrarão com a Incorporadora o Compromisso de Venda e Compra, mediante o 

qual adquirirão as Unidades Autônomas Não Residenciais, subrrogando-se em todos direitos e 

obrigações contratados pela Incorporadora, no âmbito do Empreendimento. 

 

O Investidor terá direito à outorga da escritura definitiva de sua Unidade Autônoma Não 

Residencial, após a conclusão e regularização do Empreendimento e, desde que quitado o preço 

perante a Incorporadora, na forma do Compromisso de Venda e Compra.  

 

3.4 Exploração Econômica das Unidades Autônomas Não Residenciais 

 

A exploração econômica das Unidades Autônomas Não Residenciais será realizada pela Operadora 

em seu próprio nome, na qualidade de Sócia Ostensiva da SCP constituída para esta finalidade. 

 

À medida em que as Unidades Autônomas Não Residenciais sejam adquiridas, deverão os 

Investidores assinar, obrigatoriamente, o Termo de Adesão, por meio do qual aderem ao Contrato 

de SCP, ingressando SCP, na qualidade Sócios Participantes. A SCP terá, como Sócia Ostensiva, a 

Operadora, na qualidade de operadora e administradora das locações das Unidades do Sistema de 

Locação. 

 

O objeto da SCP será o desenvolvimento da atividade de locação das Unidades Autônomas Não 

Residenciais. A locação das Unidades Autônomas Não Residenciais será realizada nas modalidades 

(a) por temporada, para períodos de 1 (um) a 90 (noventa) dias de locação; e, (b) long stay, para 

períodos de 1 (um) mês a 12 (doze) meses de locação. A Operadora formalizará em seu nome os 

Contratos de Locação das Unidades Autônomas Não Residenciais que integrarem a SCP com os 

respectivos Locatários. 
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No âmbito da SCP, os Investidores assumirão, em caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de 

aportar na SCP, quando da conclusão das obras do Empreendimento e obtenção do respectivo 

Certificado de Conclusão de Obras (“Habite-se”), gratuitamente, a posse, o uso, gozo e fruição as 

Unidades Autônomas Não Residenciais, possibilitando a inclusão ao Sistema de Locação, de forma 

a viabilizar a operação e administração das locações pela Sócia Ostensiva da SCP, fazendo os Sócios 

Participantes, ou seja, Investidores de Unidades Autônomas Não Residenciais, jus aos resultados da 

SCP, positivos ou negativos. Adicionalmente, os Investidores deverão, caso necessário, aportar os 

recursos adicionais, na forma definida no Contrato de SCP e conforme descrito na seção “Custos, 

aportes e despesas que possam ser imputados ao Investidor”, constante da página 62 deste 

Prospecto, caso não existam fundos suficientes para atender às necessidades de reforma ou de 

reposição de atvos em determinado período, observado a respectiva cota-parte que cada Investidor 

detém no âmbito da SCP. 

 

3.5 Preço e Forma de Pagamento 

 

Compõem o preço total do investimento no CIC, os valores referentes à aquisição das Unidades 

Autônomas Não Residenciais e de sua respectivas áreas comuns, que variarão de acordo com as 

características e metragem da unidade adquirida, bem como, os valores atinentes às verbas pré-

operacionais e de capital de giro. 

 

A tabela abaixo representa o valor total estimado do investimento a ser realizado por cada 

Investidor ao adquirir uma Unidade Autônoma Não Residencial (base maio de 2019), considerando 

os preços da própria unidade e acessões que comporão o imóvel, assim como, as demais despesas 

acima descritas, as quais encontram-se detalhadas na seção “Custos, aportes e despesas que 

possam ser imputados ao Investidor”, constante da página 62 deste Prospecto: 

 

 

Identificação da 

Unidade Autônoma 

Não Residencial 

 

Área Privativa 

Total (m²) 

Valor da Unidade 

(R$) 

Unidade 201 40,040m²  R$ 520.000,00 

Unidade 202 40,830m² R$ 520.000,00 

Unidade 203 40,040m² R$ 520.000,00 
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Unidade 204 40,040m² R$ 520.000,00 

Unidade 205 40,830m² R$ 520.000,00 

Unidade 206 40,040m² R$ 520.000,00 

Unidade 301 40,040m²  R$ 520.000,00 

Unidade 302 40,830m² R$ 520.000,00 

Unidade 303 40,040m² R$ 520.000,00 

Unidade 304 40,040m² R$ 520.000,00 

Unidade 305 40,830m² R$ 520.000,00 

Unidade 306 40,040m² R$ 520.000,00 

Unidade 401 40,040m²  R$ 520.000,00 

Unidade 402 40,830m² R$ 520.000,00 

Unidade 403 40,040m² R$ 520.000,00 

Unidade 404 40,040m² R$ 520.000,00 

Unidade 405 40,830m² R$ 520.000,00 

Unidade 406 40,040m² R$ 520.000,00 

 

Os preços acima poderão ser alterados em decorrência de negociações relacionadas à execução das 

obras do edifício, bem como de razões comerciais ou condições de mercado. 

 

A forma de pagamento do preço de aquisição da Unidade Autônoma Não Residencial poderá ser à 

vista ou a prazo, conforme negociado diretamente pelo Investidor com a Incorporadora. 

 

Caso o Investidor opte pelo pagamento parcelado do preço de aquisição, as parcelas integrantes de 

seu saldo serão atualizadas monetariamente com base na variação percentual do INCC-DI/FGV 

(Índice Nacional de Custos da Construção Civil – Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas) e do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conforme previsto no Compromisso 

de Venda e Compra.  

 

Os demais custos e eventuais aportes de responsabilidade dos Investidores, estão descritos na seção 

“Custos, aportes e despesas que possam ser imputados ao Investidor”, constante da página 62 deste 

Prospecto. 
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3.6 Plantas do Empreendimento 

 

3.6.1 Planta dos Pavimentos Tipo 

 

 

Fonte: REM CONSTRUTORA 
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3.6.2 Perspectiva das Unidades Final 01, 03, 04 e 06 

 

 

Fonte: REM CONSTRUTORA 
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Fonte: REM CONSTRUTORA 
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Fonte: REM CONSTRUTORA 
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Fonte: REM CONSTRUTORA 
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3.6.3 Perspectiva das Unidades Final 02 e 05 

 

 

Fonte: REM CONSTRUTORA 
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Fonte: REM CONSTRUTORA 
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3.6.4 Lazer 

 

 

Fonte: REM CONSTRUTORA 
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3.7 Demonstrações Financeiras 

 

As demonstrações financeiras do Empreendimento obedecerão aos requisitos da regulamentação 

expedida pela CVM vigentes à época de sua elaboração. 

 

Neste sentido a Operadora, na qualidade de Sócia Ostensiva da SCP, elaborará, enviará à CVM e 

divulgará na página do Empreendimento na internet: 

 

(a) no prazo de 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercício, demonstrações 

financeiras anuais da SCP, elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976, e com as 

normas contábeis editadas pela CVM, e auditadas por auditor independente registrado na 

CVM; e 

 

(b) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre, 

demonstrações financeiras trimestrais da SCP, referentes aos 3 (três) primeiros trimestres 

de cada exercício, acompanhadas de relatório de revisão especial, emitido por auditor 

independente registrado na CVM. 

 

O endereço da página do Empreendimento na internet encontra-se indicada na seção “Página do 

Empreendimento na Internet”, constante da página 66 deste Prospecto. 
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4. RESUMO DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO EMPREENDIMENTO 

 

4.1 Principais Documentos do Empreendimento  

 

São apresentadas a seguir informações resumidas sobre as disposições contratuais que regulam as 

relações entre os Investidores, na qualidade de futuros proprietários das Unidades Autônomas Não 

Residenciais, a Incorporadora, a Administradora e a Sócia Ostensiva. É recomendado aos 

Investidores a análise da versão integral desses contratos e seus anexos, as quais se encontram 

disponíveis para consulta nos Anexos deste Prospecto. 

 

Adicionalmente, é recomendado aos Investidores a leitura cuidadosa deste Prospecto, antes de 

aceitar a Oferta, em especial, a seção “Fatores de Risco” nas páginas 55 a 61 deste Prospecto. 

 

4.2 Compromisso de Venda e Compra 

 

Por meio do Compromisso de Venda e Compra, a Incorporadora se propõe a vender e entregar aos 

Investidores as Unidades Autônomas Não Residenciais do Empreendimento. 

 

Em virtude da natureza e do tipo de exploração econômica, com a prestação de determinados 

serviços aos ocupantes, as Unidades Autônomas Não Residenciais deverão participar de um único 

sistema de exploração conjunta através de locação, nos termos estabelecidos na Convenção de 

Condomínio e nos contratos firmados entre a Incorporadora, Administradora e a Operadora. 

 

De forma a viabilizar a inclusão da Unidade Autônoma Não Residencial ao Sistema de Locação, 

deverá o Investidor da Unidade Autônoma Não Residencial, obrigatoriamente, ingressar como Sócio 

Participante na SCP e ceder gratuitamente à SCP a posse, uso, gozo e fruição de suas Unidades 

Autônomas Não Residenciais, com todo o seu mobiliário, equipamentos, utensílios, instalações e 

decoração, em perfeitas condições físicas, sem vícios ou falhas de construção, instalação e/ou 

danos decorrentes de uso indevido, para fins de desenvolvimento do objeto da SCP.  

 

O preço certo e ajustado para a venda prometida das Unidades Autônomas Não Residenciais é o 

constante no Item V do Quadro Resumo do Compromisso de Venda e Compra, preço esse praticado 

pelo vendedor no primeiro dia do mês de assinatura do referido instrumento, para pagamento à 

vista, razão pela qual o referido preço em hipótese alguma estará sujeito a índices deflacionários 

existentes ou que venham a ser instituídos pelas autoridades governamentais. 
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Conforme no Compromisso de Venda e Compra, a aquisição das Unidades Autônomas Não 

Residenciais obrigará ao Investidor a participar da SCP na qualidade de Sócio Participante e incluir 

suas Unidades Autônomas Não Residenciais dentro do Sistema de Locação, mediante assinatura de 

Termo de Adesão, de forma que tais Unidades Autônomas Não Residenciais sejam inseridas no 

Sistema de Locação e oferecidas em locação no mercado pela Operadora, na qualidade de Sócia 

Ostensiva da SCP. 

 

Nos termos do Item 7.1 e seguintes do Quadro Resumo do Compromisso de Venda e Compra, o 

Investidor declara-se ciente de que, para que o pagamento do preço de aquisição da Unidade ocorra 

a prazo, a atualização monetária das prestações do seu pagamento, na forma pactuada no 

Compromisso de Venda e Compra, constitui condição básica à preservação do valor efetivo e atual 

do imóvel, tendo em vista, especialmente, que a Unidade encontra-se em fase de produção, em 

que os diferentes insumos utilizados e suas variações de preço ao longo do contrato são partes 

integrantes e inseparáveis de seu custo, devendo, para a manutenção do equilíbrio da relação 

contratual, tais variações serem repostas, em suas devidas proporções. 

 

Conforme disposto no Item 7.1(a) do Quadro Resumo do Compromisso de Venda e Compra, fica 

estabelecido que até o mês de expedição do “Habite-se” do Empreendimento, o saldo do preço 

representado pelas parcelas mencionadas no item III do Quadro Resumo será atualizado 

monetariamente, em periodicidade mensal, de acordo com a variação positiva dos insumos da 

construção civil, adotando-se como índice de reajuste o INCC-DI/FGV (Índice Nacional de Custos da 

Construção Civil – Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), tomando-se 

como base o índice do segundo mês anterior à assinatura desse contrato e como índice-correção o 

relativo ao segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação. Na hipótese de extinção 

do INCC-DI/FGV, ou caso este deixe de ser divulgado, ou, ainda, em razão de proibição ou restrição 

legal para seu uso para fins de atualização monetária, ajustam as partes contratantes que a 

correção de todos os valores devidos em razão deste contrato, inclusive daqueles porventura em 

atraso, deverá ser feita utilizando-se, em substituição ao INCC-DI/FGV, o CUB-SINDUSCON/SP 

(Custo Unitário Básico, publicado pelo Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado de São 

Paulo).  

 

Nos termos do Item 7.1 (b) do Compromisso de Venda e Compra, as prestações com vencimentos a 

partir da data de expedição do “Habite-se”, incluindo o saldo final, bem como, aquelas vencidas 

anteriormente e eventualmente não pagas, até então corrigidas pelo índice previsto no item 
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precedente, passarão a ser corrigidas de acordo com a variação positiva mensal acumulada do IGP-

M (índice geral de preços – mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas), 

tomando-se como base, o índice do segundo mês imediatamente anterior ao de especição do habite-

se e como índice correção o correspondente ao segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da 

prestação. 

 

Em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia em razão da aquisição da Unidade Autônoma 

Não Residencial, sujeitar-se-á o Investidor ao pagamento dos valores vencidos e não pagos, 

corrigidos monetariamente de acordo com a variação pro rata die do índice aplicável, nos termos 

da cláusula 19.1. do Compromisso de Venda e Compra, acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês ou fração de mês e da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido. 

 

Nos termos do Compromisso de Venda e Compra, o vendedor poderá dar por rescindido o 

Compromisso de Venda e Compra, aplicando-se o disposto na Lei nº 4.591/64, conforme alterada 

pela Lei nº 13.786/18, se: (a) enquanto houver saldo devedor em favor do vendedor, o Investidor 

instituir sobre o imóvel aqui tratado, quaisquer ônus reais ou pessoais; (b) nos termos da nova 

redação do artigo 1º do Decreto Lei nº 745/69, que lhe foi conferida pelo art. 62 da Lei nº 

13.097/2015, o presente contrato será considerado resolvido de pleno direito, caso o Investidor 

não purgue sua mora (hipótese na qual a mora transformar-se-á em inadimplemento absoluto), no 

prazo estabelecido na alínea “a)” do Item 13.1. do Quadro Resumo do Compromisso de Venda e 

Compra; e (c) se o Investidor não cumprir qualquer outra obrigação prevista no Compromisso de 

Venda e Compra. 

 

4.3 Minuta da Convenção de Condomínio 

 

A minuta da Convenção de Condomínio discrimina todas as diferentes partes do Empreendimento, 

as vedações aos Condôminos, os encargos, forma e proporção das contribuições ordinárias e 

extraordinárias, a administração do condomínio, as funções e obrigações do síndico, dos 

subsíndicos, se eleitos, e do conselho consultivo, entre outros. 

 

São direitos dos Investidores, conforme a minuta da Convenção de Condomínio: 

 

(a) o direito de usar, gozar e dispor das respectivas unidades autônomas, de acordo com o 

respectivo destino, desde que não infrinjam as normas legais e as contidas na minuta da 

Convenção de Condomínio e seu Regulamento Interno; e 
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(b) o direito de usar, gozar das partes comuns do edifício, desde que não impeçam idêntico uso 

e gozo dos demais condôminos. 

 

São obrigações dos Investidores, conforme minuta da Convenção de Condomínio: 

 

(a) contribuir para as despesas de condomínio, na proporção de suas frações ideais; 

 

(b) não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; 

 

(c) não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; e 

 

(d) dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira 

prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. 

 

O transgressor de qualquer das obrigações acima ficará sujeito ao pagamento de multa prevista no 

artigo 11.5 da minuta da Convenção de Condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou 

abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, 

à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado. 

 

4.4 Contrato de Administração 

 

O Contrato de Administração, firmado entre o Empreendimento, representado pela Incorporadora, 

e a Administradora, e ao qual os Investidores sub-rogar-se-ão automaticamente quando adquirerem 

suas Unidades Autônomas Não Residenciais, tem por objeto a administração do Empreendimento e 

todas as suas benfeitorias.  

 

Conforme previsto no Contrato de Administração, na fase pré-operacional, a Administradora se 

obriga a prestar os serviços e assessoria necessários à instalação do Empreendimento e início de 

sua operação. 

 

A administração pré-operacional compreenderá, dentre outros, os seguintes serviços e obrigações: 

(a) seleção e contratação, em nome do Empreendimento, da mão de obra que trabalhará para 

garantir a funcionalidade do Sistema de Locação; (b) aperfeiçoamento técnico dos empregados 

contratados, de acordo com as técnicas e know how da Administradora, incluindo o respectivo 
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programa de aperfeiçoamento em gastos com remuneração dos técnicos responsáveis pela sua 

implantação; (c) implantação do sistema operacional de infraestrutura administrativa condominial, 

contemplando todo o esquema documental, jurídico e administrativo de faturamento para a 

cobrança de aluguéis e serviços a serem fornecidos aos usuários, bem como de toda a estruturação 

contábil e de impressos e documentos para a sua operacionalidade; (d) realização de aquisição de 

insumos, uniformes, materiais operacionais etc; (e) assessoria no dimensionamento, especificação 

e instalação dos equipamentos de informática e de comunicação visual interna e de área externa 

do Condomínio; (f) obtenção das licenças, alvarás e autorizações que permitam a Administradora 

desenvolver regularmente suas atividades no Condomínio, após o recebimento de uma cópia do 

auto de conclusão (“habite-se”) do Empreendimento, a ser fornecido pela Incorporadora; e (g) 

outras atividades que, por sua natureza, sejam necessárias a deixar o Empreendimento apto à 

operação de Sistema de Locação. 

 

Na fase operacional, a Administradora prestará os serviços de administração operacional do 

Empreendimento, abrangendo, além da sua administração condominial, com a respectiva 

infraestrutura de apoio para o edifício, o gerenciamento e a exploração das locações das Unidades 

Autônomas Não Residenciais que integram a SCP em conjunto com a Sócia Ostensiva. 

 

A Administradora, adicionalmente, realizará também o gerenciamento, administração e a 

“exploração” de todos os serviços necessários, sejam eles opcionais (pay-per-use) ou não aos 

usuários do Empreendimento, incluindo, mas não se limitando às áreas de alimentos e bebidas e 

lavanderia, sem prejuízo de outros serviços e/ou áreas a serem criadas pela Incorporadora. Os 

serviços indicados acima poderão ser objeto da contratação de empresa especializada para a 

respectiva operação, sendo que referida contratação, incluindo valores e modelo de 

contratação/operação, serão definidos pela Incorporadora inicialmente, devendo a Administradora 

prestar toda e qualquer assessoria que a Incorporadora venha a necessitar, passando, a partir do 

início da operação, tal contratação passar a ser definida pela Administradora. 

 

A Administradora exercerá a administração e gerenciamento operacional respeitando a legislação 

aplicável, especialmente a trabalhista e previdenciária, relativas à mão-de-obra do Empreendimento, 

notadamente com relação a empresas terceirizadas; e, a fiscal, cível e comercial, relativas à 

contratação de bens e serviços para o Empreendimento, aos registros contábeis e tributários, sob pena 

de arcar com os eventuais danos e/ou prejuízos da inobservância do quanto previsto nas cláusulas do 

Contrato de Administração. 
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O Contrato de Administração celebrado com a Administradora é a prazo determinado de 2 (dois) 

anos contados da data de abertura do Empreendimento, e está sujeito a renovação automática por 

igual período, na ausência de manifestação apresentada com 180 (cento e oitenta) dias de 

antecedência da data de encerramento do prazo inicial e de suas eventuais renovações. A respeito 

da possibilidade de não renovação do Contrato de Administração, vide o Fator de Risco denominado 

“Risco de não renovação do Contrato de Administração”, constante da página 60 deste Prospecto.  

 

4.5 Contrato de SCP 

 

O Contrato de SCP, firmado entre a Operadora, na qualidade de Sócia Ostensiva, e todos os 

Investidores, enquanto adquirentes de Unidades Autônomas Não Residenciais, na qualidade de 

Sócios Participantes, tem por objeto a operação e a exploração desta modalidade de Unidade 

Autônoma Não Residencial através de um Sistema de Locação desenvolvido e administrado pela 

Sócia Ostensiva, bem como explocação de certas áreas e equipamentos comuns necessários à 

operação.  

 

Para a constituição do patrimônio especial da SCP, os Investidores ficam obrigados, em caráter 

irrevogável e irretratável, a ceder gratuitamente à SCP, quando da conclusão das obras do 

Empreendimento e obtenção do respectivo “Habite-se”, a posse direta e todos os direitos de uso, 

gozo e fruição de suas respectivas Unidades Autônomas Não Residenciais, de forma a viabilizar a 

operação e administração das locações do através do Sistema de Locação operado pela Sócia 

Ostensiva, no âmbito da SCP, fazendo jus aos resultados da SCP, positivos ou negativos.  

 

Adicionalmente, os Investidores deverão, caso necessário, aportar os recursos de sua 

responsabilidade, na forma definida cláusula quinta do Contrato de SCP, observado a respectiva 

cota-parte de cada Sócio Participante. 

 

Os Investidores, observadas sua cotas-partes, serão responsáveis por realizar os aportes, 

eventualmente, requeridos pela Sócia Ostensiva, nos termos descritos na seção “Custos, aportes e 

despesas que possam ser imputados ao Investidor”, constante da página 62 deste Prospecto. 

 

Os aportes que venham a ser realizados pelos Sócios Participantes serão única e exclusivamente 

utilizados para fazer frente aos custos e despesas para o Sistema de Locação operado no 

Empreendimento quando não houverem recursos suficiente no Fundo de Resposição de Ativos, que 
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será reposto de acordo com previsão orçamentária definida, sendo vedada a utilização dos aportes 

para finalidades estranhas ao objeto da SCP e/ou manutenção do Empreendimento. 

 

A Sócia Ostensiva fica autorizada, com o que concordam os Sócios Participantes, a reter e 

compensar valores devidos aos Sócios Participantes a título de lucros da SCP, para pagamento de 

aportes devidos pelo(s) Sócio(s) Participante(s) inadimplente(s).  

 

Os Investidores, na qualidade de adquirentes de Unidades Autônomas Não Residenciais, 

obrigatoriamente devem ingressar na SCP e, portanto, assumirão a posição de Sócios Participantes 

no âmbito da SCP, sendo que têm ciência e concordam que não terão direito à posse direta da 

respectiva Unidade Autônoma Não Residencial, razão pela qual, reconhecem que não farão jus à 

utilização da Unidade Autônoma Não Residencial, ou qualquer outra Unidade do Sistema de 

Locação, ressalvada a hipótese do Sócio Participante, se tiver interesse, efetivar locação, nos 

exatos moldes nos quais a Sócia Ostensiva contrata com terceiros. O gozo e fruição dos Sócios 

Participantes sobre as respectivas Unidades Autônomas Não Residenciais se restringe aos direitos 

decorrentes da participação na SCP. 

 

Sem prejuízo dos termos e condições do Contrato de SCP, a Sócia Ostensiva fará jus ao recebimento 

da remuneração descrita na seção “Remuneração da Operadora”, constante da página 53 deste 

Prospecto, bem como ao reembolso mensal, mediante nota de débito detalhada, em razão das 

despesas incorridas pela Sócia Ostensiva e que sejam inerentes das atividades da SCP. 

 

São obrigações da Sócia Ostensiva, conforme previsto no Contrato de SCP: (a) promover, manter e 

administrar todos os serviços necessários à operação do Empreendimento e demais atividades 

inerentes ao objeto da SCP; (b) definir a política de marketing do Sistema de Locação, sempre em 

observância às normas legais aplicáveis e regras da CVM aplicáveis ao Sistema de Locação. A 

definição da política de marketing do Empreendimento caberá à Incorporadora; (c) definir a política 

de análise de crédito dos futuros ocupantes das Unidades Autônomas Não Residenciais, buscando 

minimizar os riscos de inadimplência nos contratos de locação, ressalvando que a análise de crédito, 

aqui definida, não importa em qualquer assunção de responsabilidade por parte da Incorporadora 

e da REM em relação ao pagamento dos aluguéis pelos futuros ocupantes do Empreendimento; (d) 

manter, na sua sede ou e outro lugar por ela designado, escrituração contábil e fiscal específica 

das operações da SCP, a ser realizada pela Sócia Ostensiva ou terceiros por esta contratados, em 

livros adequados, em observância às normas legais e demais regras, pronunciamentos e/ou normas 

infra legais e/ou princípios contábeis aplicáveis, (e) contratar, às custas da SCP, auditora externa 
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e independente para verificar a escrituração de que trata o item “d” acima; (f) elaborar e fornecer 

aos Sócios Participantes, mensalmente, o demonstrativo financeiro da operação realizadea no 

Empreendimento; (g) elaborar o Orçamento Anual e apresentá-lo ao Conselho fiscal até 30 (trinta) 

de novembro de cada ano e os aos Sócios Participantes, preferencialmente antes do início do 

Exercício Financeiro, devendo ser aplicado a partir de 1 (um) de janeiro de cada ano subsequente; 

(h) utilizar melhores esforços para conservar ou fazer com que os terceiros contratados conservem 

o Empreendimento em bom estado de funcionamento, conservação e limpeza; (i) representar os 

Sócios Participantes na eleição do Síndico do Empreendimento, nos termos da Convenção de 

Condomínio; e, (j) utilizar melhores esforços para fazer com que os futuros Locatários das Unidades 

Autônomas Não Residenciais respeitem os termos e condições da Convenção de Condomínio e do 

Regulamento Interno do Empreendimento, aplicando eventuais penalidades ali previstas. 

 

Os Sócios da SCP terão direito a receber a sua cota-parte na distribuição do lucro da SCP, de forma 

que o lucro líquido será apurado e pago anualmente, a título de dividendos, após a aprovação das 

contas do exercício financeiro, garantida a todos os Sócios sua participação proporcional, no termos 

da cláusula nona do Contrato de SCP; e define-se pela diferença entre a receita e as despesas 

relacionadas às operações ocorridas no exercício. Não obstante a apuração efetiva do resultado 

líquido ocorra anualmente, a Sócia Ostensiva poderá apurá-lo em períodos menores para efeito de 

antecipação do pagamento de dividendos, a partir do 3º (terceiro) mês da Data de Início sempre 

que, por recomendação da Sócia Ostensiva, baseada em sua experiência profissional, a situação 

econômica e de caixa da SCP assim o permitir, após verificados e provisionados os compromissos 

futuros da SCP.  

 

Os lucros da SCP serão apurados e, caso existentes, distribuídos pela Sócia Ostensiva aos 

Investidores, nos termos da cláusula nona do Contrato de SCP, sob pena de aplicação dos encargos 

moratórios previstos no Contrato de SCP. 

 

4.6 Termo de Adesão 

 

Por meio do Termo de Adesão, em atenção às disposições do Contrato de SCP, o Investidor formaliza 

sua adesão à SCP, na qualidade de Sócio Participante, transferindo em comodato à SCP os Direitos 

do Sistema de Locação referentes à sua respectiva Unidade Autônoma Não Residencial e 

comprometendo-se a observar todos os termos e condições do Contrato de SCP. 
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No âmbito do Termo de Adesão, o Investidor declara que: (a) recebeu o inteiro teor do Contrato de 

SCP; (b) tem conhecimento de que a Sócia Ostensiva é a Operadora, e (c) tem pleno conhecimento 

e aceita os termos e condições constantes do Contrato de SCP.  

 

Ainda, o Investidor, por meio do Termo de Adesão, (a) autoriza a realização de eventuais alterações 

em sua Unidade Autônoma Não Residencial para, se preciso, adaptá-la ao uso de portadores de 

necessidades especiais; (b) autoriza que, para fins operacionais, sua Unidade Autônoma Não 

Residencial seja unificada ou seja utilizada de forma conjunta com outras Unidades Autônomas Não 

Residenciais, ainda que não sejam de sua titularidade, bem como, para os mesmos fins, que possa 

ter sua numeração de identificação alterada; (c) autoriza que sua Unidade Autônoma Não 

Residencial seja vistoriada e recebida pela Operadora, na qualidade de Sócia Ostensiva, ou por 

empresa por ela indicada, bem assim tem conhecimento de que a responsabilidade da referida 

empresa (1) é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil constatação, os 

quais deverão ser apontados e reclamados junto à Incorporadora que, nessa condição, é responsável 

por saná-los, e (2) não se estende a verificar se a Incorporadora cumpriu com suas obrigações legais, 

atributo esse que é exclusivo do Investidor; e, (d) compromete-se a entregar seus documentos 

cadastrais à Operadora, sob pena de esta reter, sem quaisquer ônus ou penalidades, os valores que 

sejam eventualmente devidos ao Investidor pela SCP. 

 

4.7 Contrato de Locação 

 

O Contrato de Locação firmado com Locatários e a Sócia Ostensiva, poderá ter os seguintes prazos 

e denominações: (a) 1 (um) à 90 (noventa) dias de locação – Locação por Temporada; e (b) 1 (um) 

a 12 (doze) meses – Locação Long Stay. São objeto da locação, as Unidades Autônomas Não 

Residenciais do “Condomínio D´House”.  

 

As Unidades Autônomas Não Residenciais não poderão ser utilizadas diretamente Investidores, 

devendo ser disponibilizadas ao Sistema de Locação, de forma que o uso de referidas Unidades 

Autômonas será exercido pelos Locatários, configurando assim a destinação não residencial, 

conforme aprovação na Prefeitura competente, não podendo, em hipótese alguma, ter alterada a 

sua destinação, sob pena de rescisão antecipada do Contrato de Locação. Fica desde já 

estabelecido que a Unidade Autônoma Não Residencial não poderá ser cedida, transferida, 

emprestada ou sublocada pelos Locatários a terceiros, sem prévio e expresso consentimento da 

Sócia Ostensiva, em conformidade com Contrato de Locação firmado entre esta última e o Locatário 

interessado.  
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5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OFERTA 

 

Nome do Empreendimento “CONDOMÍNIO D´HOUSE”. 

Incorporadora/Ofertante DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade 

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º andar, Água Branca, 

inscrita no CNPJ sob nº 28.415.579/0001-72. 

Administradora Q ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA., com sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, 

nº 736, 12º andar, sala 122, inscrita no CNPJ sob nº 

27.865.078/0001-25. 

Número de Unidades 

Imobiliárias a serem 

vendidas 

Cada uma das 18 (dezoito) Unidades Autônomas Não Residenciais 

do Empreendimento, com matrículas específicas, separadas e 

diversas da matrícula do terreno em que será erigido o 

Empreendimento. 

Forma de Pagamento O pagamento do preço das Unidades Autônomas Não Residenciais, 

ajustado no item 5.1 do Quadro Resumo, do Compromisso de 

Venda e Compra, será feito no prazo e forma constantes do 

referido item, podendo o valor ser pago à vista ou a prazo, 

observadas as cláusulas contratuais, notadamente no que diz 

respeito à incidência de juros e atualização monetária, previstos 

na cláusula 5.1 do Compromisso de Venda e Compra. 

Valor Total da Oferta Até R$ 9.360.000,00 (nove milhões, trezentos e sessenta mil reais), 

correspondente à multiplicação dos preços de cada um dos diferentes 

tipos de Unidades Autônomas Não Residenciais, conforme indicado na 

tabela inicial de vendas constante da seção “Preço e Forma de 

Pagamento”, na página 28 deste Prospecto, pela respectiva 

quantidade de Unidades Autônomas Não Residenciais ofertadas de tal 

tipo. 
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Público Alvo O público alvo se limita, exclusivamente, 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 no mercado imobiliário, por 

meio da aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Não 

Residenciais. Esta condição deverá ser atestada por escrito, por 

meio da assinatura de Declaração do Investidor, na forma do 

Anexo II, deste Prospecto. 

Inadequação da Oferta A Oferta não é adequada aos Investidores que: (a) não tenham 

conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em imóveis; 

(b) necessitem de liquidez com relação às Unidades Autônomas 

Não Residenciais a serem adquiridas, tendo em vista a natureza 

das negociações no setor imobiliário em geral, que podem 

demandar um longo prazo para a concretização das transações; 

e/ou (c) não estejam dispostos a correr os riscos inerentes às 

atividades do setor de imóveis. A aquisição das Unidades 

Autônomas Não Residenciais apresenta certos riscos e 

possibilidades de perdas patrimoniais, em especial no que se 

refere à desvalorização do investimento, que devem ser 

cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de 

investimento. Para maiores informações sobre os riscos 

envolvidos, o Investidor deve consultar a seção “Fatores de Risco” 

nas páginas 55 a 61 deste Prospecto. 

Data de Inicio da Oferta A data prevista para o início da Oferta é [•], após a concessão do 

registro da Oferta pela CVM. 

Prazo de Duração e 

Encerramento da Oferta 

A Oferta será realizada pelo prazo de até 36 (trinta e seis) meses 

contados a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta, 

podendo ser prorrogada por igual período, a exclusivo critério da 

Incorporadora. A Oferta será encerrada quando da venda da 

totalidade das Unidades Autônomas Não Residenciais ofertadas ou 

quando do encerramento do prazo de duração acima mencionado, 
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ocasião em que a Incorporadora divulgará o anúncio de 

encerramento da Oferta. 

Intermediação A Oferta será conduzida por meio de Corretores e Sociedades 

Corretoras de imóveis, devidamente inscritos no CRECI, como 

ocorre em aquisições de propriedades de imóveis em geral, tendo 

em vista as características eminentemente imobiliárias da Oferta. 

As Ofertantes fornecerão cópia do Prospecto aos corretores de 

imóveis e sociedades de corretores de imóveis que participarem 

da intermediação da Oferta. 

Remuneração Cada Investidor das Unidades Autônomas Não Residenciais fará 

jus ao recebimento de sua remuneração decorrente da sua 

participação na SCP, calculada conforme o descrito na seção 

“Remuneração dos Investidores” na página 52 deste Prospecto. 

Regime Jurídico A incorporação imobiliária do Empreendimento está sendo 

realizada de acordo com seguintes normas: (a) Lei nº 4.591/64 

(incorporações imobiliárias); (b) Código Civil Brasileiro; (c) 

Código de Defesa do Consumidor; (d) Lei nº 10.931/04 

(patrimônio de afetação); e, (e) Lei nº 6.530/78 (corretores de 

imóveis). Adicionalmente, o investimento no Empreendimento é 

regido pelo CIC, composto pelos instrumentos disponíveis para 

consulta no Anexo I, deste Prospecto. A Oferta foi registrada 

perante a CVM sob o nº CVM/SRE/TIC/2019/[•], por meio do 

Ofício nº [•]/2019/CVM/SRE/GER-2, de [•] de [•] de 2019. 

Informações sobre o 

Empreendimento 

As principais características do Empreendimento encontram-se 

descritas no Capítulo 3, “DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO”, 

constante da página 15 deste Prospecto. 

Informações 

Complementares 

Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos 

sobre o Empreendimento e a Oferta poderão ser obtidos por meio 

da página do Empreendimento na internet, no endereço: 

www.remconstrutora.com.br/empreendimento/dhouseperdizes. 

As informações constantes do website da Incorporadora, da 

http://www.remconstrutora.com.br/empreendimento/dhouseperdizes
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Administradora e da Sócia Ostensiva não são parte integrante e 

nem se encontram incorporadas por referência a este Prospecto. 

Declarações O modelo da Declaração do Investidor, para fins do item artigo 

6º, inciso III, da Instrução CVM nº 602/18, assim como as 

declarações assinadas da Incorporadora e da Operadora, nos 

termos do artigo 6º, incisos V e VI da Instrução CVM nº 602/18, 

encontram-se anexas a este Prospecto (Anexos II e III).  
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6. INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES E DOS 

DEMAIS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO 

 

6.1 Remuneração dos Investidores 

 

De acordo com o Contrato de SCP, o rateio para determinar o lucro anual apurado, a ser distribuido 

aos Investidores, na qualidade de Sócios Participantes da SCP, e à Sócia Ostensiva, aprovado por 

Assembleia Geral, será procedido de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

 

 

Considera-se como Receitas Líquidas de Operações do Empreendimento: (a) as Receitas Líquidas 

recebidas em decorrência da locação das Unidades Autônomas Não Residenciais, incluindo juros, 

penalidades e indenizações eventualmente devidas pelos ocupantes das Unidades Autônomas Não 

Residenciais; (b) os resultados das aplicações financeiras de todos os saldos existentes e 

depositados na conta da SCP; deduzida a integralidade dos tributos devidos decorrentes do 

recebimento, pela SCP, dos aluguéis decorrentes da locação das Unidades Autônomas Não 

Residenciais. 

 

Cada Investidor, na qualidade de Sócio Participante da SCP, será remunerado mediante o 

recebimento de sua cota-parte na distribuição do lucro da SCP, o qual será apurado e pago 

anualmente, a título de dividendos, após a aprovação das contas do exercício financeiro, no termos 

da cláusula nona do Contrato de SCP. 

 

Receitas Líquidas de Operações do Empreendimento – (Despesas 

relativas às Unidades + Despesas e Custos) 
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6.2 Fluxo Anual estimado do Empreendimento 

 

Segue abaixo fluxo anual estimado do Empreendimento: 

 

 

 

Fonte: Caio Calfat Real Estate Consulting 

 

6.3 Remuneração da Administradora 

 

Nos termos do Contrato de Administração, em razão dos serviços de administração do Condomínio 

D’House, será devida à Administradora a remuneração mensal de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da taxa condominial mensal de todas as unidades autônomas integrantes do Empreendimento. 

 

No que diz respeito às Unidades Autônomas Não Residenciais, nos termos do Contrato de SCP, o 

pagamento das taxas condominiais e, por consequência, da remuneração da Administradora ficará 

a cargo da SCP, sem prejuízo da obrigação de novos aportes dos Investidores na SCP nas hipóteses 

em que a SCP não detenha recursos suficientes para o pagamento de tais despesas, nos termos 

descritos na seção “Custos, aportes e despesas que possam ser imputados ao Investidor”, constante 

da página 62 deste Prospecto. 

 

6.4 Remuneração da Operadora 

 

Nos termos do Contrato de SCP, a Operadora, na qualidade de Sócia Ostensiva, fará jus a uma 

remuneração composta da seguinte forma: 
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(a) taxa básica de 6% (seis por cento) incidente sobre a Receita Bruta, a qual se refere a gastos 

da Operadora com marketing corporativo, equipe comercial, de reservas, de informática, 

de compras, de contabilidade etc.; 

 

(b) taxa básica equivalente a 15% (quinze por cento) do Resultado da Receita Líquida; e 

 

(c) a participação na distribuição dos lucros da SCP, de acordo com a sua cota parte na referida 

sociedade. 
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7. FATORES DE RISCO 

 

Antes de tomar a decisão de adquirir as Unidades Autônomas Não Residenciais, os potenciais 

Investidores devem considerar cuidadosamente todas as informações constantes da Oferta, em 

especial os fatores de risco descritos a seguir.  

 

Os negócios, a situação financeira e os resultados das operações do Empreendimento, bem como o 

valor patrimonial da Unidade Autônoma Não Residencial adquirida, podem ser adversa e 

materialmente afetados por quaisquer dos riscos apontados e, por conseguinte, impactar no 

Empreendimento e, consequentemente, no investimento realizado pelo Investidor/Sócio 

Participante. 

 

A decisão de investimento no Empreendimento demanda avaliação de sua estrutura, bem como dos 

riscos inerentes. Recomenda-se que os potenciais Investidores avaliem, juntamente com sua 

consultoria financeira, os riscos associados a esse tipo de investimento.  

 

7.1 Possibilidade de os Investidores não obterem lucro ou apurarem prejuízos em 

decorrência do insucesso do Empreendimento 

 
Os Investidores poderão não obter lucro no caso de o Empreendimento não ter resultado operacional 

satisfatório. Isso porque a remuneração dos Investidores Adquirentes está atrelada ao resultado 

operacional positivo da SCP cujo objeto é a operação do Sistema de Locação, sendo que farão jus 

a dividendos no caso de haver lucro operacional líquido, consoante previsto no Contrato de SCP.  

 

Assim, no caso de insucesso do Empreendimento, os Investidores poderão, inclusive, suportar 

prejuízos na medida em que deverão, como sócios participantes da SCP, aportar os recursos 

necessários, cada um na proporção do fundo social que detiver, a fim de equalizarem o resultado 

da SCP, conforme previsto no Contrato de SCP. Para mais informações sobre a remuneração dos 

Investidores, o Investidor deve consultar o Capítulo 6, "INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA DE 

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES E DOS DEMAIS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO”, constante 

da página 52 deste Prospecto. 

 



 

56 
____________________________________________________________________________________________ 
Antes de aceitar a Oferta, leia com atenção o Estudo de Viabilidade e este Prospecto, em especial a seção “Fatores de 
Risco” disponível nas páginas 55 a 61 deste Prospecto e no site do empreendimento CONDOMÍNIO D’ HOUSE. A presente 
Oferta  foi objeto de registro junto à CVM. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelas ofertantes, 
nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados.  

7.2 Possibilidade de o Investidor ter de aportar recursos adicionais àqueles 

necessários à aquisição das Unidades Autônomas Não Residenciais 

 

O Contrato de SCP estabelece hipóteses em que o Investidor, na qualidade de Sócio Participante 

da SCP, será obrigado a aportar novos recursos, além daqueles utilizados para a aquisição das 

Unidades Autônomas Não Residenciais. Tais hipóteses estão relacionadas com a inexistência de 

recursos suficientes na SCP para arcar com as Despesas Operacionais e/ou as Despesas da 

Propriedade. As hipóteses de pagamentos diretos de despesas e de aportes adicionais de recursos 

na SCP pelos Investidores estão descritas na seção “Custos, aportes e despesas que possam ser 

imputados ao Investidor”, constante da página 62 deste Prospecto. 

 

7.3 Riscos de desvalorização das Unidades Autônomas Não Residenciais 

 

As Unidades Autônomas Não Residenciais estão sujeitas a desvalorização, tendo em vista, inclusive, 

sua destinação específica não residencial e a obrigatoriedade de ingresso no Sistema de Locação, 

sendo disponibilizadas para locação por empresa especializada. A venda de unidades imobiliárias 

atreladas ao Sistema de Locação para operação está sujeita às volatilidades do mercado imobiliário, 

de forma que não se pode afirmar que a Unidade Autônoma Não Residencial ora adquirida irá 

valorizar ou manter, a longo prazo, seu valor atual. Ademais, a valorização de imóveis no Brasil 

poderá não se manter em períodos futuros, o que pode impactar adversamente o valor de cada 

Unidade Autônoma Não Residencial ofertada, e, consequentemente, do imóvel como um todo. A 

escassez de financiamentos, o aumento de taxas de juros e possíveis recessões econômicas podem 

diminuir a demanda por imóveis residenciais ou comerciais, trazendo decréscimo ou estagnação no 

valor do imóvel. 

 

7.4 Riscos de condenações em dinheiro em valor significativo em processos judiciais 

ou administrativos decorrentes da construção do Empreendimento e da exploração do Sistema 

de Locações 

 

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 Construtora ou da exploração do Sistema de Locação pela 

Operadora, poderão ter um considerável efeito negativo sobre o resultado operacional do 

Empreendimento e, consequentemente, a remuneração dos Investidores. Há possibilidade, ainda, 

de os Investidores, na qualidade de proprietários das Unidades Autônomas Não Residenciais, virem 
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a ser responsabilizados, solidária ou subsidiariamente, em juízo, em decorrência destas demandas 

judiciais ou administrativas, ainda que indiretamente, por meio da SCP da qual são Sócios 

Participantes, na medida em que a SCP é quem responde por demandas judiciais ou administrativas, 

salvo em caso de comprovada falha, ilegalidade, má fé ou má gestão da Operadora. 

 

7.5 Possibilidade de existência de passivos ambientais, não conhecidos pela ofertante 

ou advindos do processo de construção do Empreendimento 

 

Para fins de aprovação do Empreendimento, a Incorporadora realizou diversos estudos e 

análises pertinentes à questão ambiental, não tendo encontrado qualquer passivo neste sentido. 

Contudo, considerando que haverá a construção civil de todo o Empreendimento, bem como serão 

realizadas intervenções mais profundas no solo, há a possibilidade de surgirem ou serem 

descobertos passivos ambientais hoje não conhecidos. 

 

7.6 Riscos decorrentes da não comercialização da totalidade das Unidades Autônomas 

Não Residenciais e influência da Incorporadora na SCP 

 

Há a possibilidade de a Incorporadora não comercializar todas as Unidades Autônomas Não 

Residenciais que compõem o Empreendimento. Nessa hipótese, a Incorporadora se subrrogará na 

mesma posição que têm os Investidores na condição de titulares de Unidades Autônomas Não 

Residenciais, de forma que, havendo um número significativo de Unidades Autônomas Não 

Residenciais não alienadas a Incorporadora poderá vir a exercer influente poder de voto nas 

assembleias de condôminos, bem como nas assembleias de sócios no âmbito da SCP. 

 

7.7 Riscos relacionados à necessidade de obtenção de financiamento da obra do 

Empreendimento e possibilidade de constituição de garantias sobre o imóvel do 

Empreendimento 

 

A Incorporadora poderá ter de contratar financiamento com constituição de hipoteca ou alienação 

fiduciária sobre o imóvel objeto do Empreendimento com o intuito de pagar e/ou refinanciar suas 

dívidas. A Incorporadora não pode garantir que terão acesso no futuro a financiamentos em valor e 

condições suficientes que lhe permita pagar suas dívidas ou financiar outras necessidades de caixa 

ou que suas atividades gerarão fluxo de caixa operacional suficiente. Futuros instrumentos de 

empréstimo como linhas de crédito, podem conter cláusulas mais restritivas, principalmente, 

devido à recente crise econômica e à falta de disponibilidade de crédito, e/ou exijam que a 

Incorporadora tenha que hipotecar ativos (como o próprio imóvel sobre o qual está sendo construído 
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o Empreendimento) como garantia dos empréstimos tomados. A dificuldade de obter capital 

adicional em termos satisfatórios poderá atrasar e impedir a expansão ou afetar adversamente os 

negócios da Incorporadora. 

 

7.8 Riscos relacionados à não ocorrência da expectativa de rentabilidade do Estudo 

de Viabilidade 

 

A expectativa de rentabilidade estimada no Estudo de Viabilidade poderá não ocorrer. O Estudo de 

Viabilidade apontou como expectativa de rentabilidade para o Empreendimento o percentual de, 

aproximadamente, 5,97 a.a. em valores reais a partir do ano estabilizado 2024 para a compra de 

uma Unidade Autônoma Não Residencial a prazo. 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 Investidor deve levar em consideração a 

possibilidade de o Estudo de Viabilidade não ser confiável pela ausência de empreendimentos 

similares em operação no mercado. 

 

7.9 Parcela substancial da remuneração da Operadora do Empreendimento está 

vinculada à receita bruta do Empreendimento, o que pode configurar conflito de interesse, 

diferentemente da remuneração dos Investidores, que está vinculada ao lucro operacional 

 

A Operadora terá sua remuneração preponderantemente atrelada ao lucro operacional bruto da 

SCP, porém também receberá determinadas taxas e remunerações da SCP atreladas à sua receita 

bruta, as quais serão recebidas ainda que o lucro operacional bruto da SCP seja negativo. Dessa 

forma, pode haver um conflito entre os interesses dos Investidores e da Operadora no que diz 

respeito às taxas e remunerações devidas à Operadora, em decorrência da exploração do 

Empreendimento. Para mais informações sobre a remuneração da Operadora, o Investidor deve 

consultar a seção conforme descrito na seção “Remuneração da Operadora”, constante da página 

53 deste Prospecto. 

 

7.10 Possibilidade de, no caso de compra financiada de Unidade Autônoma Não 

Residencial, a Taxa Interna de Retorno do Investimento (TIR) ser inferior à projetada no Estudo 

de Viabilidade, tendo em vista a possibilidade de a taxa de correção do saldo devedor ser 

atualizada por uma variação superior à TIR. 

 

No Estudo de Viabilidade, a taxa interna de retorno do investimento foi calculada com base no 

fluxo de caixa previsto (investimentos e resultado operacional futuro por Unidade Autônoma Nã 

Residencial). Para a compra da Unidade Autônoma Nã Residencial a prazo, as parcelas foram 
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corrigidas pelo INCC, conforme previsto no Compromisso de Venda e Compra. Para atualizar o 

investimento, utilizou-se os dados do INCC-DI dos últimos 12 meses, nos termos do Estudo de 

Viabilidade. Caso o referido índice apresente redução no período de desembolso do investidor, a 

TIR poderá apresentar uma melhora em relação ao dado informado no estudo de viabilidade. Da 

mesma forma, caso o INCC sofra aumentos superiores, a TIR poderá sofrer impacto negativo. 

 

7.11 Riscos relacionados às condições precedentes para a vigência do Contrato de SCP 

 

O Contrato de SCP entrará em vigor desde que: (a) as Unidades Autônomas Não Residenciais estejam 

montadas, equipadas e decoradas segundo as orientações da Sócia Ostensiva; e (b) tenham sido 

protocolados todos os pedidos de licenças necessárias ao desenvolvimento das atividades da SCP. Não 

cumpridos estes requisitos, o Contrato de SCP não entrará em vigor, nem mesmo será implantado o 

Sistema de Locação. Neste caso, de não entrada em vigência do Contrato de SCP, há também a 

possibilidade de rescisão do Contrato de Administração, a critério da Administradora. 

 

7.12 Impossibilidade de utilização da Unidade Autônoma Não Residencial pelo 

Investidor 

 

A Unidade Autônoma Não Residencial adquirida não poderá ser destinada para uso residencial pelo 

próprio Investidor, devendo este respeitar o uso pela qual foi aprovada perante a Prefeitura de São 

Paulo, qual seja, única e exclusivamente não residencial, tanto na hipótese de aderir ao Sistema 

de Locação operado pela SCP. A Incorporadora não tem qualquer responsabilidade quanto aos 

resultados financeiros da operação, especialmente se não corresponderem às expectativas dos 

Investidores. 

 

7.13 Riscos relacionados à eventual rescisão do Contrato de Administração e/ou do 

Contrato de SCP 

 

Há a possibilidade de rescisão do Contrato de Administração que acarreta automaticamente na 

rescisão do Contrato de SCP e também o contrário, sendo que no caso de ser rescindido o Contrato 

de SCP, a Administradora poderá permanecer nesta função no Empreendimento. Sendo assim, pode 

ser necessária a contratação de outra Administradora para operar o Empreendimento e/ou de outra 

Empresa que figure como Sócia Ostensiva para operar o Sistema de Locação. Portanto, o Investidor 

deve estar ciente dos ônus envolvidos na aquisição dos CIC ora ofertados, pois em caso de rescisão 

contratual, tanto do Contrato de Administração quanto do Contrato de SCP, juntos ou 
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separadamente, não há garantia de que a nova Administradora e/ou Sócia Ostensiva que venham a 

ser contratadas, vão manter as mesmas condições ora celebradas. 

 

7.14 Risco de não renovação do Contrato de Administração 

 

O Contrato de Administração celebrado com a Administradora é a prazo determinado e está sujeito 

a renovação automática. Todavia, há o risco de que ao final do prazo de 2 (dois) anos do Contrato 

de Administração, a Administradora não tenha interesse em continuar administrando o Condomínio. 

Nessa hipótese, os Investidores deverão estar preparados a empreender esforços para contratar 

outra Administradora. Ademais, não é possível garantir ou afirmar que, no caso de contratação de 

outra Administradora no futuro, serão mantidas as mesmas condições contratuais e financeiras, em 

comparação ao Contrato de Administração ora celebrado. 

 

7.15 Risco de inadimplência dos Locatários 

 

O Investidor deve considerar o risco de inadimplência por parte dos Locatários no pagamento dos 

aluguéis (aluguel variável). As eventuais garantias e seguros que venham a ser negociados podem 

não ser executados conforme esperado. Nesse caso, a Operadora deverá se utilizar dos mecanismos 

da Lei nº 8.245/91 para obter o despejo do Locatário inadimplente. A Incorporadora não é 

responsável, direta ou indiretamente e nem pode garantir o pagamento dos aluguéis mensais aos 

Investidores, pois o Contrato de Locação estabelece relação jurídica de locação entre os 

Investidores (congregados na sociedade locadora) e os Locatários. Igualmente, a Operadora não 

poderá ser responsável, direta ou indiretamente, pelo pagamento dos aluguéis das Unidades 

Autônomas Não Residenciais que estiverem integradas no Sistema de Locação, devendo, 

entretanto, empreender esforços para cumprimento do Contrato de Locação e aplicação de 

penalidades e consequencias cabíveis. 

 

7.16 Riscos de atraso na construção e entrega do Empreendimento 

 

O atraso na construção e entrega do Empreendimento poderá diminuir a taxa de retorno do 

investimento prevista no Estudo de Viabilidade. O atraso na construção e entrega do 

Empreendimento acarretará na demora em se iniciar a operação, o que, a depender dos índices de 

inflação e taxas de juros praticadas no mercado financeiro, poderá alterar substancialmente o fluxo 

de retorno previsto no Estudo de Viabilidade e, por conseguinte, diminuir a taxa de retorno 

esperada pelo Investidor. 
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7.17 Riscos de baixa ocupação do Empreendimento 

 

Os Investidores devem levar em consideração os seguintes fatores de risco que poderão reduzir a 

ocupação do Empreendimento, impactando negativamente no pagamento do aluguel variável: a 

possibilidade de ocorrência de: (a) recessões econômicas que reduzam, interrompam ou levem à 

substituição dos serviços por outros concorrentes de menor preço; e (b) a possibilidade de mudanças 

nas políticas monetárias governamentais que impliquem aumento da taxa de juros, variação 

cambial e redução do poder de compra dos clientes. Os riscos acima referidos podem não ser os 

únicos, cabendo ao futuro adquirente avaliar criteriosamente outros possíveis riscos antes de tomar 

a decisão de investimento. 

 

7.18 Riscos de redução nas margens de resultado do Empreendimento 

 

A crescente consolidação do setor residencial no Brasil poderá exercer pressões nas margens e 

resultado operacional do Empreendimento que será desenvolvido sobre as Unidades Autônomas Não 

Residenciais. Os principais riscos inerentes a Empreendimentos Residenciais são: (a) mudanças 

relevantes na situação macroeconômica brasileira ou mundial, inclusive no que concerne à 

ocorrência, duração e intensidade de recessões; (b) aumento relevante dos custos operacionais, 

inclusive aqueles causados por conta de eventos da natureza; (c) indisponibilidade de crédito ou 

disponibilidade de crédito em condições menos favoráveis do que as atuais; e (d) crescimento no 

número de concorrentes, aumentando a oferta e diminuindo margens de lucro. 
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8. INFORMAÇÕES SOBRE VALORES QUE SERÃO ARCADOS PELOS INVESTIDORES 

 

8.1 Custos, aportes e despesas que possam ser imputados ao Investidor 

 

Conforme consta no Compromisso de Venda e Compra, o preço certo e ajustado para a venda 

prometida das Unidades Autônomas Não Residenciais é o constante no item III do Quadro Resumo, 

preço esse praticado pelo vendedor no primeiro dia do mês de assinatura deste instrumento, para 

pagamento à vista, razão pela qual o referido preço em hipótese alguma estará sujeito a índices 

deflacionários existentes ou que venham a ser instituídos pelas autoridades governamentais. 

 

Conforme cláusula quinta do Contrato de SCP, os Investidores ficarão obrigados a: (a) na falta de 

recursos financeiros na SCP para pagar diretamente as taxas ordinárias condominiais do 

Empreendimento, IPTU e taxas extraordinárias condominiais; (b) suportar a depreciação e 

amortização dos bens cedidos à SCP, (c) pagar os valores solicitados pela Sócia Ostensiva que se 

mostrem necessários à formação e manutenção do capital de giro da SCP, desde que aprovados 

previamente em assembleia da SCP, (d) arcar com o pagamento das penalidades decorrentes da 

mora, em caso de não pagamento de suas obrigações pecuniárias, acrescido de correção monetária; 

(e) efetuar, em favor da Sócia Ostensiva, contra solicitação e respectiva comprovação, o reembolso 

de toda e qualquer importância que, a qualquer momento, esta venha a ser obrigada a desembolsar 

e que, por sua natureza, caracterize-se como uma responsabilidade da SCP, inclusive depois de 

eventual término do Contrato de SCP, por que motivo for, deste que se refira à operação da SCP e 

não resulte de ato comprovadamente ilegal ou que exceda as disposições do Contrato de SCP, deste 

que o custo incorrido pela Sócia Ostensiva tenha sido previamente aprovado em assembleia da SCP; 

e (f) arcar com as despesas e honorários decorrentes dos serviços de contabilidade e folha de 

pagamento realizados por terceiros, quando for o caso, em nome da Sócia Ostensiva e afetos às 

atividades da SCP, bem como os gastos de auditoria e consultoria externa, devendo os custos 

respectivos constar do orçamento anual aprovado da SCP. 

 

Adicionalmente, nos termos da mesma cláusula quinta do Contrato de SCP, os Investidores ficarão 

obrigados realizar aportes adicionais na SCP, observadas as respectivas frações ideais detidas por 

cada Investidor, conforme venham a ser solicitados pela Sócia Ostensiva: (a) em qualquer época 

em que a demonstração dos resultados das operações da SCP não forem suficientes para suportar 

as Despesas Operacionais, dentro de 7 (sete) dias úteis contados do recebimento do respectivo 

aviso, uma contribuição correspondente à sua participação na complementação do aporte 

necessário à compensação do déficit de caixa, deste que aprovados previamente em assembleia 
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competente, determinado de acordo com o disposto no Contrato de SCP, e (b) em qualquer época, 

recursos para recompor o Fundo de Resposição de Ativos e/ou destinados a efetuar manutenção e 

revitalização de grande porte, e reposição, esta última quando necessária, das Unidades Autônomas 

Não Residenciais. 

 

Os aportes adicionais que venham a ser realizados pelos Sócios Participantes na SCP serão única e 

exclusivamente utilizados para fazer frente aos custos e despesas para o Sistema de Locação 

operado no Empreendimento quando não houverem recursos suficiente no Fundo de Resposição de 

Ativos, que será reposto de acordo com previsão orçamentária definida, sendo vedada a utilização 

dos aportes para finalidades estranhas ao objeto da SCP e/ou manutenção do Empreendimento. 

 

Anualmente, a Sócia Ostensiva deverá fornecer aos Sócios Participantes um orçamento anual do 

Empreendimento, o qual conterá uma previsão: (a) do fluxo de recebíveis decorrentes das locações 

já contratadas; e (b) de eventual necessidade e aportes pelos Sócios Participantes. Os Sócios 

Participantes reconhecem e concordam que o orçamento anual não representa qualquer garantia 

pela Sócia Ostensiva, razão pela qual poderão ser necessários aportes adicionais àqueles 

eventualmente indicados no respectivo orçamento anual do Empreendimento. 

 

O inadimplemento, por qualquer dos Sócios Participantes, de suas obrigações de aporte, 

caracterizará a mora do(s) respectivo(s), de pleno direito, por meio de aviso ou notificação da Sócia 

Ostensiva neste sentido ao(s) respectivo(s) Sócio(s) Participante(s), sujeitando o(s) respectivo(s) ao 

quanto disposto no Contrato de SCP. 

 

A Sócia Ostensiva fica autorizada a reter e compensar valores devidos aos Sócios Participantes a 

título de lucros da SCP, para pagamento de aportes devidos pelos Sócios Participantes 

inadimplentes.  

 

8.2 Fundo de Reposição de Ativos 

 

Os Sócios Participantes reconhecem e concordam que a Sócia Ostensiva manterá, em nome da SCP, 

um Fundo de Resposição de Ativos, que será objeto de recomposição mensal. 

 

O Fundo de Reposição de Ativos será formado, nos termos da cláusula décima segunda do Contrato 

de SCP, com arrecadação mensal e manutenção obrigatórias de, no minimo: (a) 1% (um por cento) 

da Receita Líquita da SCP para o primeiro ano civil completo; (b) 1,5% (um e meio por cento) da 
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Receita Líquida da SCP no segundo ano civil; e (c) 2% (dois por cento) nos demais anos, podendo 

tal percentual, ser aumentado, desde que a Sócia Ostensiva demonstre a necessidade e tal 

acréscimo seja aprovado em Assembleia Geral. 

 

O eventual saldo positivo do Fundo de Reposição de Ativos, ao final de cada exercício financeiro da 

SCP será automaticamente tomado como saldo inicial para o exercício fiscal subsequente e 

pertencerá aos Sócios Participantes, na proporção de suas cotas partes na SCP, em caso de término 

da SCP, após a apuração de haveres e deveres. 
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9. SUSPENSÃO, CANCELAMENTO E DESISTÊNCIA DA OFERTA E FORMA DE DEVOLUÇÃO 

DE VALORES AOS INVESTIDORES 

 

Em caso de cancelamento, suspensão ou desistência (revogação) da Oferta, a Incorporadora, em 

até 30 (trinta) dias da data em que houver o evento de desistência ou cancelamento da Oferta, 

restituirá aos Investidores a integralidade dos valores pagos por estes e por ela recebidos, em 

moeda corrente nacional, na conta bancária que os respectivos Investidores indicarem, 

oportunamente. 

 

Nas hipóteses de suspensão da Oferta os valores não serão objeto de devolução, salvo se a CVM 

assim determinar, dado o caráter provisório que detém uma suspensão. Em sendo necessário 

facultar aos Investidores o direito de retratação na participação da Oferta, e em sendo tal direito 

exercido, os valores lhes serão devolvidos na forma referida acima. 
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10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

 

10.1 Página do Empreendimento na Internet 

 

Maiores informações sobre o Empreendimento podem ser obtidas na página do Empreendimento 

na internet, disponível no endereço: 

 

www.remconstrutora.com.br/empreendimento/dhouseperdizes 

 

Na página do Empreendimento serão disponibilizados os principais documentos relativos ao 

Empreendimento, incluindo: 

 

(a) a versão atualizada do presente Prospecto, 

 

(b) a versão atualizada do Estudo de Viabilidade, 

 

(c) a declaração da Operadora a respeito das informações divulgadas no âmbito da Oferta, 

 

(d) as demonstrações financeiras anuais e auditadas da SCP, e 

 

(e) as demonstrações financeiras trimestrais da SCP referentes aos três primeiros trimestres de 

cada ano, revisadas por auditor independente. 

 

10.2 Informações sobre a REM Construtora 

 

A REM Construtora é uma incorporadora e construtora tradicional de São Paulo. 

 

A empresa tem experiência e foco principal no mercado residencial de médio e alto padrão. 

 

Para maiores informações, visite o site http://remconstrutora.com.br 

 

10.3 A equipe de Atendimento ao Cliente: 

 

Fernanda Ramos Moreira Vieira 

fernanda@remconstrutora.com.br 

Telefone: +55 11 3872-5183  

http://www.remconstrutora.com.br/empreendimento/dhouseperdizes
http://remconstrutora.com.br/
mailto:fernanda@remconstrutora.com.br
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11. PRÁTICAS ADOTADAS PARA A CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DA ATUAÇÃO DOS 

CORRETORES DE IMÓVEIS 

 

A venda das Unidades Autônomas Não Residenciais é complexa e possui peculiaridades, fazendo 

com que seja necessário que as Sociedades Corretoras e Corretores individuais que venham a 

intermediar estas vendas sejam treinados e orientados para tanto, bem como acompanhados e 

supervisionados pela Incorporadora. 

 

Nesse sentido, a Incorporadora adotará as seguintes práticas para contratação e supervisão da 

atuação das Sociedades Corretoras e Corretores individuais de imóveis envolvidos na intermediação 

das vendas das Unidades Autônomas Não Residenciais: 

 

(a) a Incorporadora certificar-se-á que a Oferta sempre seja conduzida por meio de Corretores 

e Sociedades Corretoras devidamente inscritos no CRECI, como ocorre em aquisições de 

propriedades de imóveis em geral, tendo em vista as características eminentemente 

imobiliárias da Oferta; 

 

(b) serão fornecidas de cópias deste Prospecto e dos demais instrumentos que compõem o CIC, 

bem como treinamento aos Corretores e Sociedades Corretoras que participarem da 

intermediação da Oferta, sendo certo que o material será disponibilizado pela Incorporadora 

presencialmente, tanto diretamente nas sedes das imobiliárias, quanto em outros locais 

designados pela Incorporadora, especificamente para realização dos treinamentos e entrega 

do respectivo material; 

 

(c) a Oferta será apresentada aos Corretores e Sociedades Corretoras em “convenção” a ser 

realizada pela Incorporadora, oportunidade em que serão expostas as peculiaridades do 

Empreendimento e da Oferta e também será avaliada a capacidade dos Corretores para 

atuarem na comercialização da Oferta, sendo certo que após esta a primeira divulgação da 

Oferta aos Corretores, estes receberão treinamento específico, para então, dar início às 

vendas das Unidades Autônomas Não Residenciais; 

 

(d) na hipótese da Incorporadora vier a tomar conhecimento que tenha sido descumprida ou 

caso haja indícios de descumprimento, por parte de qualquer Corretor ou Sociedade 

Corretora, de alguma norma de conduta no âmbito da Oferta, em especial a utilização 

incorreta do material publicitário elaborado para os fins da Oferta, referido Corretor ou 
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Sociedade Corretora deixará de integrar o grupo de responsáveis pela comercialização das 

Unidades Autônomas Não Residenciais, não podendo a partir de então, dito Corretor ou 

Sociedade Corretora, intermediar a venda de quaisquer Unidades Autônomas Não 

Residenciais no âmbito da Oferta. 
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12. RELAÇÃO DOS CORRETORES PARTICIPANTES DA OFERTA 

 

A venda das Unidades Autônomas Não Residenciais será intermediada exclusivamente por 

corretores de imóveis e sociedades de corretores de imóveis, devidamente inscritos no CRECI, como 

ocorre em negócios imobiliários propriamente ditos. Desse modo, não haverá a contratação de 

qualquer instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários no 

âmbito da Oferta. 

 

Abaixo seguem listados os Corretores Individuais autorizados para intermediar a comercialização 

das Unidades Autônomas Não Residenciais no âmbito da Oferta, sem prejuízo de outras Sociedades 

Corretoras ou Corretores Individuais que venham a ser selecionados e devidamente qualificados 

pela Incorporadora durante a Oferta, os quais de igual forma serão supervisionados pela 

Incorporadora e serão divulgadas na página do Empreendimento na internet. 

 

• Rodrigo Yamane Cardoso- CRECI: 115.678-F 

 

• Tarcio Araujo Martins- CRECI: 100.039-F 

 

• Ana Rita Robles Garcia de Souza- CRECI: 145.153-F 

 

• Alessandro Keiti Oizumi- CRECI: 194.229-F 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO I – ESTUDO DE VIABILIDADE 



Estudo de Mercado e Viabilidade Econômica Financeira 
CIC D´House Perdizes 

Maio  de 2019
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Termo de Entrega do Estudo 

Este objeto trata-se de estudo de viabilidade mercadológica e econômico-financeira

desenvolvido para a empresa REM Construtora e Incorporadora em maio de 2019,

conforme metodologia da publicação Hotels & Motels Valuation and Market Studies do

Appraisal Institute.

A CAIO CALFAT REAL ESTATE CONSULTING, localizada na Av. Angélica, 2100 – cjs 51 e

52, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.498.265/0001-24 realizou este trabalho

com o objetivo de realizar estudo mercadológico para um flat localizado na Rua

Senador Queiroz, 101.

O estudo foi elaborado pela equipe da CAIO CALFAT REAL ESTATE CONSULTING sob a

supervisão diretor e proprietário da empresa Caio Sergio Calfat Jacob, Engenheiro, Civil

pela Universidade de Mogi das Cruzes e do diretor de projetos Alexandre Pereira Mota,

Tecnólogo em Hotelaria pelo SENAC- SP, Mestre em Hospitalidade pela Universidade

Anhembi Morumbi.

Todas as informações de dados gerais do mercado e da localidade, além da oferta

imobiliária atual e futura da foram colhidas e analisadas até o momento de fechamento

deste relatório. Não nos responsabilizamos pela inserção ou alteração de informações

adicionais após a entrega deste estudo. Estas informações estão sujeitas a

imperfeições, variações e alterações do cenário social e econômico analisado que

poderão modificar os resultados estimados neste estudo.

O modelo econômico criado para analisar a viabilidade do empreendimento,

apresenta valores básicos médios de mercado, praticados por hotéis do mesmo

padrão do analisado. Como esses valores poderão sofrer variações devido a diversos

fatores fora de nosso controle e por se tratar de material de uso restrito aos

profissionais da CAIO CALFAT REAL ESTATE CONSULTING e das empresas

proprietárias do projeto, sem qualquer compromisso relativo a seus resultados, não

poderão ser, em nenhum momento, referência para justificar lucros ou perdas em

qualquer situação, destacando-se mais uma vez as possíveis alterações nas variáveis

dos cenários que foram definidos para as estimativas de mercado e desempenho.

As informações contidas neste relatório tem consentimento da CAIO CALFAT REAL

ESTATE CONSULTING para divulgação, desde que mencionada a fonte

São Paulo, maio de 2019.

São Paulo, Julho de 2018
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A Caio Calfat Real Estate Consulting 

A Caio Calfat Real Estate Consulting atua no setor imobiliário desde 1996.

Atua na área de consultoria para o planejamento e desenvolvimento do setor

imobiliário por meio de pesquisas de mercado e estudos de viabilidade financeira,

bem como apoio a investidores e desenvolvedores na definição e conceituação de

empreendimentos

ATUAÇÃO

✓ Planejamento e Desenvolvimento Hoteleiro e 
Imobiliário

✓ Diagnósticos mercadológicos e estudos de 
reposicionamento para empreendimentos 
imobiliários.

✓ Planejamento e Desenvolvimento de Imobiliário 
Turístico – Segunda Residência e multipropriedades

✓ Moradia Estudantil e Senior Living

✓ Comunidades Planejadas

✓ Gestão Patrimonial 
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1. Características gerais do projeto 
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4. Análise do mercado:  Oferta e Demanda 
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7. Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento para o período de 10 (dez) anos, com a indicação das premissas  e das fontes dos dados 

utilizados

8. Comparação entre a taxa de capitalização projetada para o empreendimento (rendimento anual previsto sobre o   preço de lançamento)

9. Anexos 
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1. Características Gerais do Projeto 

CIC  D´House Perdizes  - Rua Diana, 375, Perdizes – São Paulo, SP 

Oferta de Unidades 18

Administração: Q Apartments
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1. Características Gerais do Projeto 

Características Gerais do D´House Perdizes

A oferta pública está direcionado para investidores imobiliários que buscam renda a partir

de aluguel tradicional e por temporada. Os apartamentos em oferta pública voltam-se

para o público que necessita de moradia com serviços e localização que permita fácil

mobilidade e acesso aos pontos de seu interesse, profissional e entretenimento.

A empresa que operará o condomínio e gerenciará as locações é a Q Apartaments (Q

Administração de Condomínios LTDA), empresa que está no mercado há a mais de 23

anos e atua na administração de empreendimentos residenciais .

O D´House Perdizes oferecerá as seguintes áreas :piscina, salão de festas, sala de

ginástica, sala gastronômica, e pet center.

Os serviços diários, além da conservação, manutenção e segurança das áreas comuns,

são: arrumação das unidades dessa oferta, recepção e serviço de concierge, e mão de

obra de reparos de manutenção leve dentro do apartamento.

Além destes serviços serão ofertados em caráter de opcional : lavanderia externa, café

da manhã, locação de espaço gourmet e sala de reunião.

Perspectiva Artística da Fachada – Ilustrativa,  o projeto pode ser alterado sem aviso prévio 
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1. Características Gerais do Projeto 

• Comentários sobre os critérios de escolha da administradora mais adequada ao

empreendimento

A sócia ostensiva fará a gestão do empreendimento por meio do know-how da Q

Apartments, que oferta soluções de gestão de condomínios e de locação de unidades

residenciais.

A Q Apartments oferta serviços de locação para nove empreendimentos na cidade de

São Paulo, com plataforma de divulgação e serviços 100% digital. Conta atualmente em

sua base de gestão 65.000 unidades residenciais em 147 países. No Brasil a empresa

administra 3.800 apartamentos nas cidades de Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo.

A empresa, apesar de sua base de negócios digital, não fechará exclusividade para

captação de locação, abrirá oportunidade para captação tradicional por imobiliárias da

cidade e para empresas que atuam via internet na locação de imóveis.

A Q Apartments para administrar o condomínio e gerir locações, está capacitada e atua

com capilaridade suficiente para buscar clientes de acordo com a proposta desse

projeto. Projeto  em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas
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2. Tendências e Perspectivas Macroeconômicas 

Fonte: Emplasa

GERAL:

▪O município de São Paulo é a capital do Estado homônimo. Sede das principais

indústrias e empresas do Brasil, é considerada a principal cidade do país.

▪ O zoneamento da cidade é composto por 5 partes, denominadas: Centro, Zona Norte,

Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste.

▪ O Estado de São Paulo ocupa área territorial de 248.21,627 km² e tem população

estimada em 2017 de 45.094.866 habitantes.

▪ Cidade núcleo da Região Metropolitana de São Paulo, faz fronteira com Barueri,

Caieiras, Cajamar, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos,

Itapecerica da Serra, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Itaquaquecetuba, Santana de

Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra.

▪ Além desses, faz fronteira com Itanhaém e São Vicente.

▪ O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimou em 2018 uma

população de 12,1 milhões de pessoas, a maior cidade da América do Sul.

Zona Sul

Centro

Zona Norte

Zona Leste

Zona Oeste
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2. Tendências e Perspectivas Macroeconômicas 

Fonte: IBGE 

▪ INDICADORES ECONÔMICOS ( DADOS OFICIAIS DISPONÌVEIS)

São Paulo é a maior cidade do país e o principal centro de negócios da América do Latina. Os indicadores sócio – econômicos da cidade apresentaram alguma variação negativa,

principalmente em empresas atuantes e número de empregados, embora, a economia tenha crescido cerca de 3,08% a.a. entre 2012 e 2016. Importante ressaltar que entre 2014 e

início de 2017 houve registro de recessão econômica no país.

PIB x 1000 – Valores correntes de 2016- Fonte IBGE e FIRJAN – TCM : Taxa de Crescimento Médio

PIB: 
2016: 687.035.889
2012: 607.251.145

TCM :3,08% a.a. 

EMPRESAS:
2016: 537.224
2012: 567.772

TCM : - 0,69% a.a. 

PESSOAS OCUPADAS:
2016: 5.634.681
2012: 6.092.016

TCM : - 0,92 % a.a. 

HABITANTES:
2018: 12.176.866

2010: 11.253.5036
TCM :  0,99 % a.a. 

ÍNDICE FIRJAN
2016: 0,8370
2012:0,8648

TCM : - 0,40 a.a. 

O índice FIRJAN representa a síntese de informações ligadas a educação , saúde, e emprego e renda. São Paulo foi afetada no índice justamente no item de geração de emprego e renda

que se deteriorou no período estudado, porém ainda se manteve em patamar de cidade desenvolvida considerando o índice geral.
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2. Tendências e Perspectivas Macroeconômicas 

▪ O Bairro de Perdizes e Arredores

• Perdizes é bairro que se insere na Subprefeitura da Lapa, tem como bairros

contíguos Vila Romana, Pacaembú, Barra Funda e Pinheiros.

• O bairro de Perdizes toma forma na virada do século XX, porém somente em

meados de 1940 atrai a atenção de moradores residenciais com a a instalação da

Pontíficia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.

• Atualmente o bairro possui ocupação mista de residências, comércio, serviços e

torres empresarias, além de importantes hospitais como o São Camilo e Albert

Einstein.

• Desde, a virada da primeira década do século XX a cidade tem passado por

modificações em sua estrutura urbana, principalmente devido ao processo de

verticalização estimulado pelo Plano Diretor de 2015, que definiu áreas de

desenvolvimento imobiliário ao longo de corredores de ônibus e estações do

metro, o que favorece o bairro e arredores pelos corredores da Av. Pompéia, Av.

Sumaré, Av. Francisco Matarazzo e pela futura linha Laranja que se instalará em

breve na região – no momento essa obra está paralisada em fase de relicitação.

Allianz Parque Arena Memorial da América Latina 

Parque da Água Branca Sesc Pompéia 

Centro de Convenções Rebouças 
Hospital Albert Einstein Perdizes 
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3. Análise da Localização Geográfica do Empreendimento e de Sua Vizinhança

Fonte: Google Maps

Macrolocalização

O local da oferta em estudo está situado na Rua Diana, 375, no bairro de

Perdizes – São Paulo, SP.

Em raio imediato de 2,5 km a partir do empreendimento localizam-se os

seguintes pontos de interesse:

1) Shopping West Plaza.

2) Shopping Bourbon .

3) Allianz Parque Arena (arena esportiva, shows e eventos).

4) Memorial da América Latina (parque e centro cultural).

5) Parque da Água Branca .

6) SESC Pompéia (centro de entretenimento e cultura).

7) Estações do Metro Barra Funda, Marechal Deodoro , Sumaré, e Clínicas.

8) Hospital das Clínicas, Hospital Samaritano , e o Hospital Albert Einstein.

9) Ampla rede de comércio local em raio de 500 m: padarias, farmácias,

restaurantes, serviços diversos e etc. Fonte: Googlemaps – Raio de 2,5 km á partir do D´House Perdizes 



3. Análise da Localização Geográfica do Empreendimento e de Sua Vizinhança

Macrolocalização

• A oferta em estudo está em área de fácil mobilidade urbana, com

corredores de ônibus nas avenidas Sumaré, Pompéia e Francisco

Matarazzo.

• Acesso facilitado às estações do metro da Linha Amarela e

Vermelha, até 20 minutos em trajeto a pé. Na estação Barra Funda

há interligação com linha da CPTM – Trem Metropolitano que liga

a cidade com cidades da Grande Paulo.

• A Estação Barra Funda do Metro, também é um dos principais

terminais rodoviários da cidade, com fluxo de ônibus para o

Interior do Estado de São Paulo, principalmente.

• Acesso por carro em tempo médio de 10 a 15 minutos às

Marginais do Rio Pinheiros e Tiête, que interligam-se com as

principais estradas que ligam a cidade ao Interior e Litoral do

Estado.

Centro 
de São 
Paulo

D´House
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4. Análise do Mercado: Oferta e Demanda 

▪ O PRODUTO EM ESTUDO:

O empreendimento em estudo possui 18 unidades habitacionais que visam atender o

público alvo que envolve pessoas solteiras ou casais sem filhos que estão em São

Paulo por curtos períodos ou temporadas mais longas e que se utilizam de estruturas

hoteleiras ou residenciais com serviços.

Dessa forma, a administradora hoteleira irá oferecer serviços de arrumação rotineira,

manutenção interna, concierge, serviço de wi-fi, e tv a cabo. Nas áreas comuns, o

inquilino terá acesso aos serviços do condomínio.

O mercado em estudo em que a oferta do D´House Perdizes se inserirá possui

mercado já bem desenvolvido na cidade de São Paulo, principalmente pelo conceito

de flat-service, ou mais recentemente aluguel por temporada promovido por

plataformas on-line de aluguel., tais como Aluguel por Temporada, Airbnb,

Homeaway, OneFine Stay, e mesmo a Q Apartments que administrará as unidades do

D´House Perdizes.

▪ A OFERTA:

As características do empreendimento D´House, que contará com apartementos com 40

m² de área privativa, e a localização, permitem que o empreendimento se posicione para

um público de médio/alto padrão.

Assim, pesquisou-se empreendimentos long-stay de upper midscale e apatamentos de

bom padrão de temporada na cidade de São Paulo.

Long Stay: unidades ofertadas por redes hoteleiras, com serviço completo de

hospedagem, café- da –manhã, troca de enxoval, concierge e recepção 24 horas, e uso

das áreas comuns do empreendimento. A Operadora hoteleira, que cuida do

empreendimento tem responsabilidade imediata sobre a a qualidade da estada.

Apartamento por temporada: locação sem café da manhã, concierge virtual, uso das

áreas comuns do empreendimento e serviços de limpeza conforme contrato, geralmente

há taxa de limpeza e lavagem de enxoval. Arrumação diária ou em intervalos definidos de

dois a três dias gratuitos é disponibilizada. A qualidade da estada é de responsabilidade

do proprietário do apartamento.
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4. Análise do Mercado: Oferta e Demanda 
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4. Análise do Mercado: Oferta e Demanda 

Pesquisa realizada entre 05/05/2019 e 15/05/2019 – nos sites das empresas :Booking.com, Airbnb, Uotel e Q Apartments.  
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4. Análise do Mercado: Oferta e Demanda 

Aluguel Mensal/ M²
Long Stay

Aluguel Diário/ M²
Apartamento Temporada 

Preço Médio :
R$ 308,87 /m²

Média Ajustada: 
R$ 288,51 / m²

Preço Médio :
R$ 10,59/m²

Média Ajustada: 
R$ 10,57 / m²

Ajustando o valor do long-Stay para uma operação sem café da
manhã e serviços mais restritos do que ofertados por um hotel
tradicional, pode-se estimar que o aluguel por m² possa ser calculado
em pelo menos 20% abaixo da média apurada, ou seja, cerca de R$
248,00/m² o preço médio, e R$ 230,00/m² o preço médio ajustado.

Essa ponderação é necessária uma vez que a proposta da
administradora Q Apartments é oferecer uma experiência confortável
e valiosa, mas sem a estrutura de hotéis estabelecidos.

O aluguel por temporada de curta estadia já está dentro do modelo
da Q Apartments.

Oferta: Preços Praticados:

Pesquisa em apartamentos para uma ou duas pessoas. 
Apartamentos de pequenas dimensões.
Média Ajustada: retirado do cálculo o maior e o menor valor de aluguel/m² 
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4. Análise do Mercado: Oferta e Demanda 

Demanda: 

As pesquisas de demanda e oferta para o D´House Perdizes trouxeram as

seguintes informações:

Perfil da demanda do Long Stay – até 40 m²:: pessoas a trabalho, geralmente

pagos pela empresa. Utilizam o apartamento como base de moradia, mas a

maioria mantém sua casa própria em outra localidade

Apartamentos de temporada: voltado para público diverso. Durante a semana

pessoas a trabalho ou ligado à eventos e feiras profissionais, ou com

compromissos em São Paulo, tais como agendas médicas e educacionais,

principalmente. Nos fins de semana e períodos de férias ligados ao lazer, uma

vez que São Paulo é o mais representativo centro de compras e

entretenimento do país.

Colaborando com os dados da tipologia da demanda, A partir de dados do

FOHB e do Observatório do Turismo de São Paulo, a cidade de São Paulo

tem crescido sua demanda hoteleira cerca de 1,2% a..a., entre 2005 e

2018, conforme dados do Observatório do Turismo).

Dessa forma, se considerarmos , o universo de cerca de 16.500 unidades

habitacionais monitoradas pelo Observatório do Turismo, pode-se calcular

um crescimento na procura por quarto de hotel de cerca de 137 diárias por

dia na cidade.

Além disso, do mercado de turismo, é importante considerar o mercado

residencial da cidade, que pode amenizar a sazonalidade e a vacância

hoteleira, que em 2018 foi de 31,5%. A cidade cresce cerca de 120 mil

pessoas ao ano, o que gera demanda e pressão sobre o déficit habitacional

da cidade.
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5. Análise do posicionamento competitivo e da penetração do empreendimento no mercado

• O empreendimento

O empreendimento é composto 18 unidades habitacionais de cerca de 40

m, localizado em região nobre e em condomínio com boa oferta de

serviços: sala de ginástica, piscina e salões de festas.

O Empreendimento deve se posicionar na categoria de habitação de bom

conforto/luxo moderado.

Os valores de aluguel que se sugere, considerando o mercado de São

Paulo e produtos similares: são:

• Diária: R$ 400,00 – Média ano.

• Mensal: R$ 8.000,00 – incluso condomínio, energia elétrica e

serviços de limpeza, arrumação, manutenção do enxoval, e

concierge virtual.

• A absorção

Não há barreira de entrada para esse tipo de produto no mercado,.

A absorção é imediata a partir do trabalho de divulgação da administradora nas

redes de venda virtuais e físicas que acionar.

O desempenho de vendas é estimado a partir da manutenção do atual

desempenho da oferta destacada (long-stay e apartamento por temporada),

vacância de cerca de 31,5% em 2018, segundo relatório do Observatório do

Turismo de São Paulo.

Sustentam o negócio a constante expansão da população paulistana e o

crescimento da demanda hoteleira na cidade. Os estudos serão baseados, a

princípio pelo mercado hoteleiro, porém, é possível direcionar o produto para a

locação tradicional, se necessário, com atrativos de residência com serviços,

caso, no futuro ocorra problemas com o mercado utilizado para esse estudo.

Dessa forma, ressalta-se que não há barreira de entrada para imóveis

voltados para temporada, o que pode afetar os resultados de vacância aqui

apurados de cerca de 31,5% em 2018, e que será utilizado para o estudo

financeiro.
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6. Estudo de Viabilidade Econômico Financeira

• Considerações

• A simulação financeira está baseada nas premissas colhidas ao longo do estudo

de mercado, qualquer alteração nas premissas utilizadas pode afetar os

resultados estimados, dessa forma, qualquer número ou projeção não deve ser

considerado promessa de resultado ao adquirente.

• Os valores de aluguel e estudo de gastos para a SCP e Condomínio foram

balizados por pesquisas de mercado e informações prestadas pelo Contratante.

• Os valores são correntes maio de 2019, não há inflação considerada.

• A projeção de receita definiu o valor atingido como o segundo ano de operação.

O Primeiro ano foi considerado um deságio de 5% nos valores obtidos, sendo nos

anos seguintes aplicado uma majoração real de receita de 3%, no intuito de

simular a curva de ciclo de vida do produto.

• O preço já considera a unidade + decoração + gastos de implantação e pré-

operacionais.

• A receita considerou apenas algumas receitas, a Administradora poderá

acrescentar novos ganhos à SCP conforme as oportunidades de mercado.

• O fluxo de caixa da SCP é apresentado em 5 anos.

• Honorários e taxas da Administradora : Taxa de Administração: 15% da receita

total líquida, e taxa básica de 6% da receita total bruta, conforme contrato de SCP

firmada entre administradora e proprietários.

• A data de entrega do empreendimento está marcada para início do segundo

novembro de 2021. As projeções foram realizadas a partir de janeiro de 2022

para facilitar o entendimento das projeções dos adquirentes utilizando anos

completos (exercício 01 de janeiro a 31 de dezembro).
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6. Estudo de Viabilidade Econômico Financeira

Receita de Aluguel:

A simulação foi feita pelos grupos de apartamentos definidos e média

de aluguel definida por grupo.

A operadora hoteleira potencializará a locação por meio de contratos

de locação de temporada mensal e diárias.

O fluxo que se apresenta é o segundo ano de operação, após o período

de inserção de mercado.

Valores de Preço de Venda sem café da Manhã

Legenda:

Preço do Aluguel: preços por grupo de apartamento e por tipo de
contrato, base mensal nas colunas mensal; base semanal na coluna
semanada.

Mix de Vendas: Segmentação de vendas por tipo de contrato (tempo).

Receita de Aluguel: Valor total de aluguéis cobrados por tipo de
apartamento e tipo de contrato.

Valores em R$ - Correntes de Maio de 2019.

.
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6. Estudo de Viabilidade Econômico Financeira

Demonstrativo de Resultados:

Taxas Contratuais Destacadas (em amarelo): Taxa 
básica e Taxa de Incentivo.

Valores em R$
Valores correntes de Maio de 2019, sem inflação. 
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6. Estudo de Viabilidade Econômico Financeira

Demonstrativo de Resultados - Legenda:

1. Oferta de Uhs: quantidade de unidades residenciais participantes da SCP 
2. Receita de Locação: Valor de locação de a ser considerado no Demonstrativo de Resultados da Operação.
3. Receita de Vending Machines: repasse de valores para a SCP do proprietário das vending machines.
4. Outros: Receitas diversas.
5. Receita Total: soma de todas as receitas geradas.
6. ISS, PIS e COFINS: impostos diretos sobre a receita.
7. Receita Líquida: Receita bruta menos impostos diretos .
8. Taxa Básica (MKT e ADM): taxa contratual para Mkt e Vendas e outras despesas administrativas. 
9. Custos de Hospitalidade Geral: estimativa de gastos com lavanderia, amenities, água, gás e limpeza das unidades 

residenciais.
10. Manutenção e outros gastos: gastos com manutenção e conservação interna das unidades residenciais.
11. Comissão de Vendas: pagamento de comissões a intermediários e canais de vendas digitais. 
12. Condomínio: cota condominial das áreas comuns – valor estimado pelo Contratante
13. Resultado Operacional Bruto : Margem de contribuição de receitas menos gastos operacionais. 
14. Seguros: Incêndio e Responsabilidade Civil
15. Taxa de Incentivo: Honorário contratual da administradora – 15% da receita total líquida.
16. IPTU: imposto municipal das unidades residenciais.
17. Fundo de Renovação de Ativos: provisão para reformas e trocas de itens de decoração e equipamentos.
18. Fundo de Capital de Giro: provisão para emergências ligadas a descasamentos de fluxo de caixa. 
19. Resultados Condomínio a Cobrir: cotas extras de condomínio.
20. Total dos gastos de propriedade – não operacional
21. Resultado antes dos Impostos: Resultado a ser distribuído aos proprietários, antes do IR e CSLL.
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7. Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento para o período de 10 (dez) anos, com a indicação 

das premissas  e das fontes dos dados utilizados

• Premissa para o Cálculo da taxa Interna de Retorno (TIR)

a) A base do fluxo de caixa (FC) para o cálculo da TIR foi a projeção 2022-2026

apresentado no item 6 desse relatório.

b) Entre 2027 e 2031 , o FC foi majorado em 0,5 a.a. .para simular a curva do ciclo

de vida do produto, deve estabilizar a partir de então.

c) O CapRate utilizado foi de 5,03%, valor obtido pela média de rentabilidade

apurada no Relatório Índice FIPE – ZAP Locação Residencial Março de 2019.

d) A TIR – Taxa Interna de Retorno foi calculada somando o FC de 2029 com o FC

capitalizado pela taxa de CapRate definida.

e) A forma de pagamento utilizada no cálculo é referencial, a incorporadora e

comprador poderão adotar outras formas de pagamento, o que poderá alterar a

TIR indicada nesse estudo.

f) Não foi considerado taxas de financiamento por terceiros, o que poderá

adicionar custos com juros, o que também alterará a TIR do negócio de forma

negativa em relação a apurada no estudo .

g) O FC está em valores correntes de maio de 2019, sem inflação.

h) O FC é uma projeção de mercado baseada em dados coletados para esse

relatório e relacionados com o momento atual. Mudanças nas premissas adotadas

ao longo do estudo podem afetar os resultados estimados. Não é promessa de

resultado qualquer número apresentado ao longo do relatório.

i) As receitas e gastos apontados ao longo desse relatório são as consideradas para

a análise financeira , qualquer outro gasto ou receita além dos citados ao longo do

relatório terão impacto na TIR apurada.

j) O valor de venda das frações já contempla Construção + Decoração+ Gastos

Pré-Operacionais.

k) O desempenho do empreendimento em estudo é uma fotografia do mercado

atual, por não haver barreiras de entrada nesse segmento de mercado, as

projeções de absorção ficam prejudicadas. Porém, conforme evidenciado ao

longo do estudo, há histórico de crescimento da demanda hoteleira de long stay

e curta estadia, as que foram utilizadas para balizar esse estudo.
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7. Análise Financeira – Avalição e Sensibilidade por CapRate

Preço de Venda: 

As unidades serão vendidas todas ao mesmo valor. 
A divisão de resultados será linear, independente da dimensão/fração ideal de cada unidade
Gastos pré-operacionais estão inclusos no preço de venda.
O capital de Giro será formado após início da operação do hotel, conforme necessidade e teto contratual
Valores de Maio de 2019.  



31

7. Análise Financeira – Avalição e Sensibilidade por CapRate

Análise Financeira: 

• Valores correntes de Maio 2019, sem inflação.
• Preço: Valor de venda (desembolso total do 

comprador)
• Cenário a vista e em três pagamentos: apenas

referencial  - há diversas de negociação para se 
adquirir uma unidade. 

• Rentab. : Rentabilidade simples do FC do ano
contra o valor total pago.

• FC com CapRate: FC de 2031 aplicado a CapRate de 
mercado de 5,03%. 

• TIR: Cálculo da Taxa Interna de Retorno conforme a 
forma de pagamento. Valor apenas referencial, 
pode variar conforme forma de pagamento. Não 
considera gastos adicionais com financiamentos e 
cobrança de juros. 

• VPL: Valor Presente Líquido, taxa de desconto de
5,03%, rentabilidade média (CapRate) de
operações de aluguel na cidade de São Paulo.

• Não é promessa de resultado, valores estimados
conforme premissas apresentadas ao longo desse 
estudo.
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8. Comparação entre a taxa de capitalização projetada para o empreendimento (rendimento anual previsto 

sobre o   preço de lançamento).

Conforme o Relatório Índice FIPEZAP
Locação Residencial de Março de 2019 ,
o CapRate para operações de aluguel
residencial na cidade de São Paulo é de
5,03%, conforme quadro ao lado.
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8. Anexos .

Glossário :
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8. Anexos .

Fórmula do Cálculo da Taxa Interna de Desconto 

Legenda: 

F: Fluxo de Caixa

Números que Acompanham a letra F: Correspondem ao período do fluxo de caixa correspondente

TIR: Taxa de desconto que permite descontar os fluxos de caixa e que o resultado da soma, considerando os valores dos fluxos de 

caixa descontados, incluindo o valor de investimento, seja 0. 

No caso do estudo atual, no FC 10 soma-se a perpetuidade ao valor correspondente ao FC 10. Essa metodologia é utilizada uma 

vez que o hotel é um investimento de longo prazo e a capacidade de geração de caixa não se exaure no décimo ano de 

operação. 



Avenida Angélica, 2100
São Paulo, SP – 01228-020
Fone (11) 3034.2824
www.Caiocalfat.com
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR 

 



DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR 

 

Nome do Investidor: CPF: 

  

RG: Nacionalidade: Estado Civil: Profissão: 

    

Endereço: 

 

Cidade: UF: CEP: E-mail: 

    

 

Ao assinar este termo, declaro que tive pleno acesso a todas as informações necessárias 

e suficientes para a decisão de investimento nos contratos de investimento coletivo 

(“CIC”) que objetivam a comercialização de 18 (dezoito) unidades autônomas 

imobiliárias não residenciais do empreendimento imobiliário denominado “Condomínio 

D´House” (“Empreendimento”), no âmbito da oferta pública de distribuição, nos 

termos da Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018 (“Oferta”), notadamente as 

constantes do prospecto da Oferta (“Prospecto”), do Estudo de Viabilidade Econômica 

e Financeira do Empreendimento e dos contratos que compõem o CIC, para avaliar a 

aceitação da Oferta e os riscos dela decorrentes.  

 
Declaro que tenho conhecimento de que se trata de Oferta em que o registro do 

emissor de valores mobiliários e a contratação de instituição intermediária integrante 

do sistema de distribuição de valores mobiliários foram dispensados pela CVM. 

 

_____________________, _____ de _____________ de 20__. 

(local e data) 

 

 

________________________________________________ 

INVESTIDOR 
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ANEXO III - DECLARAÇÕES DE VERACIDADE DA INCORPORADORA E DA OPERADORA 

 



DECLARAÇÃO DO OFERTANTE 

 

 

DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 

20º andar, Água Branca, inscrita no CNPJ sob nº 28.415.579/0001-72, neste ato 

devidamente representada nos termos de seu contrato social (“Ofertante”), na 

qualidade de incorporadora do empreendimento imobiliário denominado “Condomínio 

D´House” (“Empreendimento”), no âmbito da oferta pública de contratos de 

investimento coletivo que objetivam a comercialização de 18 (dezoito) unidades 

autônomas imobiliárias não residenciais do Empreendimento (“Oferta”), nos termos da 

Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018, DECLARA, para os devidos fins, que: 

 

(a) as informações fornecidas ao mercado, inclusive aquelas constantes do 

prospecto da Oferta (“Prospecto”) e do Estudo de Viabilidade Econômica e 

Financeira do Empreendimento, são verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada 

a respeito da Oferta; e 

 

(b) o Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento 

pelos investidores da Oferta, do contrato de investimento coletivo ofertado, 

dos riscos inerentes ao Empreendimento e quaisquer outras informações 

relevantes, bem como que o Prospecto foi elaborado de acordo com as normas 

pertinentes. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2019. 

 

 



DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE OPERADORA DO EMPREENDIMENTO 

 

 

Q ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., sociedade limitada, com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, nº 736, 

12º andar, sala 123, inscrita no CNPJ sob nº 27.865.095/0001-62, neste ato 

devidamente representada nos termos de seu contrato social (“Operadora”), na 

qualidade de operadora do sistema de locação das unidades autônomas imobiliárias 

não residenciais do empreendimento imobiliário denominado “Condomínio D´House” 

(“Empreendimento”), no âmbito da oferta pública de contratos de investimento 

coletivo que objetivam a comercialização de 18 (dezoito) unidades autônomas 

imobiliárias não residenciais do Empreendimento (“Oferta”), nos termos da Instrução 

CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018, DECLARA, para os devidos fins, que as 

informações fornecidas no prospecto da Oferta e no Estudo de Viabilidade Econômica 

e Financeira, especificamente relacionadas ao Empreendimento e aos riscos a ele 

associados, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 

investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2019. 
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ANEXO IV - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA 

 



 

1 

CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE  

AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS 

“Condomínio D’ House” 

Unidades n-R 

QUADRO RESUMO 

 

I - QUALIFICAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA (“VENDEDORA”): 

 

1.1. DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 20º 

andar, Água Branca, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.415.579/0001-72, com seus atos 

societários registrados na JUCESP sob o NIRE 35235059691, neste ato, por seus 

representantes legais infra-assinados, nos termos de seu Contrato Social. 

 

1.1.1. Endereço eletrônico para troca de comunicações: [•] 

 

II - QUALIFICAÇÃO DO(S) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) (“COMPRADOR”): 

 

2.1. Nome: [•] 

Nacionalidade: [•] 

Estado civil: [•] 

Casado(a) no regime de: [•] 

Data do casamento: [•] 

Profissão: [•] 

Cédula de identidade, RG nº: [•] órgão expedidor: [•] 

Inscrito(a) no CPF/MF sob n.º: [•] 

Domicílio e residência: [•] 

Tabelião para reconhecimento de firma: [•] 

 

 

2.1.1. Endereço eletrônico para troca de comunicações: [•] 

 

também comparece como adquirente: 

 

2.2. Nome: [•] 

Nacionalidade: [•] 

Estado civil: [•] 

Casado(a) no regime de: [•] 

Data do casamento: [•] 

Profissão: [•] 

Cédula de identidade, RG nº: [•] órgão expedidor: [•] 

Inscrito(a) no CPF/MF sob n.º: [•] 

Domicílio e residência: [•] 

Tabelião para reconhecimento de firma: [•] 
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2.2.1. Endereço eletrônico para troca de comunicações: [•] 

 

III – EMPREENDIMENTO 

 

3.1. A VENDEDORA é empresa que se dedica a atividade de incorporação imobiliária e 

construção civil e nesse contexto desenvolve o empreendimento imobiliário a ser erigido 

sobre o imóvel localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diana, nºs 

375, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 133.203 do 2º Oficial de Registro de 

Imóveis de São Paulo – SP, denominado “CONDOMÍNIO D’ HOUSE”, o qual será constituído 

de um edifício com destinação mista, contendo 03 (três) subsolos, pavimento térreo, 19 

(dezenove) pavimentos superiores, pavimento cobertura, pavimento casa de máquinas, 

pavimento caixa d’água e pavimento cobertura do ático, além de 01 (uma) unidade 

autônoma destinada à instalação de operações comerciais e de serviços, 18 (dezoito) 

unidades autônomas destinadas à operação de serviços de hospedagem n-R e 60 

(sessenta) unidades autônomas com destinação residencial R (“CONDOMÍNIO D’ HOUSE”). 

 

3.2. Embora reunido num único condomínio para efeitos da Lei nº 4.591/64 e do Código 

Civil, o CONDOMÍNIO D’ HOUSE será composto por 03 (três) setores condominiais 

(“Setores Condominiais”) distintos, designados: (i) “Sub-Condomínio Comercial”; (ii) 

“Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem”; e, (iii) “Sub-Condomínio Residencial”. 

Referida divisão em Setores Condominiais se dará, única e exclusivamente, para garantir 

a maior independência político-administrativa possível às diferentes destinações 

existentes no empreendimento. 

 

3.3. Para o fim de promover uma incorporação imobiliária no imóvel acima descrito e 

caracterizado, nos termos da Lei nº 4.591/64 e legislação complementar, a VENDEDORA 

fez aprovar, perante a Prefeitura Municipal de São Paulo, o projeto de construção do 

CONDOMÍNIO D’ HOUSE, conforme Alvará de Aprovação de Edificação Nova nº 

2018/17086-00, publicado em 02 de outubro de 2018 e emitido em de 08 de outubro de 

2018. 

 

3.4. Na sequência, a VENDEDORA fez registrar perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis 

de São Paulo - SP o instrumento particular de memorial de incorporação, datado de 10 de 

outubro de 2018, conforme registro de nº R.2 na matrícula n° 133.203, de 21 de 

novembro de 2018. 

 

3.5. As obras de construção CONDOMÍNIO D’ HOUSE e seu término estão previstos para o 

mês de [data] (“Prazo Estimado da Obra”), observado ainda um prazo de tolerância de 

180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 43-A da Lei nº 4.591/64. (“Prazo de 

Tolerância”), sujeito ainda a eventuais postergações decorrentes de caso fortuito ou força 

maior, nos termos da Cláusula 18.4 adiante. O atraso da entrega das obras do CONDOMÍNIO 

D’ HOUSE sujeitará a VENDEDORA às penalidades previstas no Item XII adiante. 
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3.7. O COMPRADOR declara expressamente estar ciente de que a VENDEDORA poderá, 

para fins de obtenção de financiamento bancário para construção do CONDOMÍNIO D’ 

HOUSE, constituir hipoteca sobre o CONDOMÍNIO D’ HOUSE, a qual abrangerá a 

totalidade de suas unidades autônomas, em favor de instituição financeira de escolha da 

VENDEDORA, incluindo a Unidade objeto deste Contrato. 

 

3.7.1. A contratação de mencionado financiamento poderá implicar na outorga das 

seguintes garantias à respectiva: 

 

a) hipoteca, abrangendo todo o terreno onde será edificado o CONDOMÍNIO D’ HOUSE, 

bem como os melhoramentos, construções, acessões e instalações que se lhe forem sendo 

acrescidas, o que não impede a destinação do imóvel à incorporação imobiliária; e, 

 

 

b) penhor de todos os direitos creditórios resultantes da alienação de qualquer uma 

das unidades autônomas do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, penhor este que será objeto de 

registro perante 5º Oficial de Registro de Imóveis e Cartório de Títulos e Documentos de São 

Paulo - SP. 

 

3.7.2. Declara o COMPRADOR que concorda, expressamente, com aludidas garantias, 

afirmando, outrossim, estar ciente de que: 

 

a) a unidade objeto deste contrato, prometido à venda pela VENDEDORA ao 

COMPRADOR, poderá estar hipotecada à instituição financeira da obra como garantia do 

pagamento da dívida que a VENDEDORA pode contrair com referida instituição financeira da 

obra para possibilitar a reforma do CONDOMÍNIO D’ HOUSE onde se situará a unidade 

objeto deste contrato; 

 

b) a hipoteca, como referido, abrange o terreno e cada uma das unidades autônomas 

do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, incluindo-se a unidade autônoma que o COMPRADOR ora 

compromete-se a adquirir da VENDEDORA; e, 

 

c) todos os direitos de crédito, e respectivos títulos, decorrentes do presente 

compromisso de venda e compra serão empenhados à instituição financeira da obra. 

 

3.7.3. O COMPRADOR tem ciência de que na hipótese do não cumprimento pela 

VENDEDORA das obrigações que eventualmente venham a ser assumidas no contrato de 

financiamento, poderá acarretar a execução das garantias acima referidas pela instituição 

financeira da obra. 

 

3.8. O COMPRADOR declara expressamente estar ciente de que a VENDEDORA, 
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observado o quanto disposto na Lei nº 4.591/64 e suas posteriores alterações, com 

especial fundamento no artigo 31-A e seguintes da citada lei, com redação dada pelo 

art. 53 da Lei nº 10.931/04, submeteu a incorporação imobiliária ao regime jurídico de 

patrimônio de afetação, obrigando-se a vincular os direitos creditórios do CONDOMÍNIO 

D’ HOUSE, especialmente, à consecução da edificação, conforme averbação nº Av.3 da 

matrícula nº 133.203 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo – SP, feita em 21 

de novembro de 2018 (“Patrimônio de Afetação”). O COMPRADOR anui expressamente à 

submissão da presente incorporação imobiliária ao regime do patrimônio de afetação. 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste Item III: 

 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

IV - UNIDADE AUTÔNOMA CONDOMINIAL OBJETO DESTE CONTRATO (“Unidade”) 

 

4.1. [Unidade autônoma] nº [•] n-R do CONDOMÍNIO D’ HOUSE 

 

localização: [•], com: 

 

[•] m² de área privativa 

 

[•] m² de área comum 

 

[•] m² de área total real 

 

fração ideal no terreno e nas coisas comuns de [•]. 

 

4.2. A referida Unidade será executada em conformidade com a planta padrão e com o 

memorial descritivo, que constituem o “Anexo 4.2” do presente instrumento. O 

COMPRADOR está ciente e concorda com o fato de que a unidade autônoma objeto deste 

contrato será entregue pela VENDEDORA totalmente mobiliada, conforme projeto de 

interiores e mobiliário que integra este contrato como “Anexo 4.2”.  

4.2.1. Fica desde já certo e ajustado que não poderá ser cobrado do COMPRADOR qualquer 

custo adicional em razão da entrega da unidade autônoma mobiliada nos termos do Item 4.2 

acima, tampouco poderá ser solicitado à VENDEDORA qualquer alteração no projeto de 

interiores e mobiliário apresentado neste ato. 

 

4.3. Fica desde já esclarecido que todas as medidas constantes de plantas referentes à 

Unidade, porventura veiculadas em material publicitário, referem-se a medidas de face a 

face das paredes e remetem ao projeto legal aprovado perante a Prefeitura, estando na 

execução sujeitas à variação de até 5% (cinco por cento) de acordo com a legislação 
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vigente. 

 

V - PREÇO TOTAL DA ALIENAÇÃO DA UNIDADE E PARCELAS 

 

5.1. O preço à vista, certo e ajustado, pela aquisição da Unidade é de R$ [•] ([•]), e será 

pago pelo COMPRADOR mediante as parcelas ajustadas na forma da tabela abaixo (“Preço 

de Aquisição”): 

 

Parcela Valor da 

Parcela 

Percentual 

do Preço 

de 

Aquisição 

Data de 

Vencimento 

Juros Correção 

Monetária 

Sinal R$ [•] ([•]) [•]% ([•] 

por cento) 

[•] N/A N/A 

1 R$ [•] ([•]) [•]% ([•] 

por cento) 

[•] [•] Sim – Item 

7.1, letra 

“a” abaixo 

2 R$ [•] ([•]) [•]% ([•] 

por cento) 

[•] [•] Sim – Item 

7.1, letra 

“a” abaixo 

[•] R$1.000,00 (mil 

reais) 

[•]% ([•] 

por cento) 

[•] 12% 

(doze 

por 

cento) 

a.a. – 

Item 

8.1 

abaixo 

Sim – Item 

7.1, letra 

“a” abaixo 

Parcela Entrega 

das Chaves 

R$ [•] ([•]) [•]% ([•] 

por cento) 

[•] [•] Sim – Item 

7.1, letra 

“b” abaixo 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste item V: 

 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

VI – FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O Sinal acima indicado é pago neste ato por meio do cheque nº [•], Banco [•], 

ocorrendo a plena, rasa, geral e irrevogável quitação automaticamente após a 

compensação do cheque. 
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6.2. As demais parcelas, exceto a Parcela Entrega das Chaves, serão pagas mediante 

boleto bancário emitido pela VENDEDORA contra o COMPRADOR, enviada a este com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis ao seu vencimento. 

 

6.2.1. Se houver penhor dos créditos mencionado no Item 3.7.1, letra “b”, acima, o 

COMPRADOR deverá efetuar o pagamento de todas as quantias por ele devidas por força 

do presente contrato por meio de débito bancário em conta corrente de titularidade do 

COMPRADOR, desde que autorize a instituição financeira da obra a fazê-lo, ou através de 

boleto bancário, em qualquer dos casos a custos do COMPRADOR. 

 

6.2.2. Os boletos acima referidos serão enviados para pagamento ao endereço do 

COMPRADOR indicado no Item 2.1 acima. A falta de recebimento dos boletos bancários 

representativos das prestações não exime o COMPRADOR da obrigação de efetuar qualquer 

dos pagamentos previstos no presente contrato, nem poderá servir de justificativa para o 

atraso em sua liquidação. 

 

6.3. Uma vez expedido o Certificado de Conclusão da Obra (“Habite-se”), na forma 

prevista neste Contrato, a VENDEDORA notificará o COMPRADOR para que este efetive o 

pagamento da Parcela Entrega das Chaves, no prazo de até 05 (dias) dias do recebimento 

de referida notificação, a qual será paga com recursos próprios do COMPRADOR, corrigida 

monetariamente na forma do Item 7.1, letra “b”. 

 

Serão de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR, os custos relativos à prestação de 

serviços de terceiros por ele contratados, caso assim o faça, com vistas à assessoria para 

obtenção de financiamento junto à instituição financeira. 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste item VI: 

 

 

_______________________________ 

[COMPRADOR] 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

VII – CORREÇÃO MONETÁRIA 

 

7.1. A fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, as partes 

convencionam, como condição essencial do presente negócio, que o valor de cada uma 

das parcelas será corrigido monetária e mensalmente, em face do disposto no artigo 46 da 

Lei nº 10.931/04, pelos seguintes critérios: 

 

a) Todas as parcelas indicadas no quadro do Item 5.1 acima, exceto a Parcela Entrega das 

Chaves, serão mensalmente corrigidas, até o mês da emissão do Habite-se, de acordo 

com a variação percentual mensal acumulada do INCC-M (Índice Nacional de Custo da 

Construção – Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se 

como índice-base o divulgado no segundo mês anterior ao do presente Contrato e, como 
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índice-reajuste, o divulgado no segundo mês anterior ao efetivo pagamento da prestação; 

e, 

 

b) A Parcela Entrega das Chaves será mensalmente corrigida, a partir da data da 

concessão do Habite-se, de acordo com a variação percentual mensal acumulada do 

IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas, tomando-se como índice-base o divulgado no segundo mês anterior ao da emissão 

do Habite-se, e como índice-reajuste o divulgado no segundo mês anterior ao do efetivo 

pagamento da prestação.  

 

7.2. As Partes têm conhecimento de que os índices eleitos neste Contrato podem ser 

divulgados após as datas acordadas para o vencimento das prestações, e, em face da 

defasagem de tempo na divulgação do índice, estabelecem que para cada pagamento: 

 

a) será utilizado como estimativa do índice não publicado, para correção monetária, a 

última variação do índice devidamente publicado; 

 

b) em igual dia do mês posterior ao do pagamento, feito na forma da letra “a”, supra, 

aplicar-se-á o índice do período antes decorrido, sendo que havendo diferença a maior, o 

COMPRADOR acertará com a VENDEDORA quando por ela solicitado, e havendo diferença 

a menor, esta será abatida das parcelas vincendas do preço; e 

 

c) as diferenças de que trata a letra “b” serão atualizadas monetariamente de acordo 

com a última variação publicada do índice. 

 

7.3. Se o índice estipulado no item 7.1, letra “a”, for extinto ou considerado inaplicável a 

este Contrato, as partes estabelecem, desde já, que as prestações do preço vencidas e não 

pagas, e as vincendas, passarão, automaticamente e de pleno direito, a ser corrigidas 

monetariamente de acordo com a variação percentual acumulada do: 

 

a) CUB – Custo Unitário Básico (Padrão H12 2 A), calculado e divulgado pelo Sinduscon-SP, 

tomando-se como índice-base o divulgado no segundo mês anterior à substituição e como 

índice-reajuste o divulgado no segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação; 

 

b) e, ainda, na falta do índice anterior, o da Construção Civil e Obras Públicas – 

Edificações - FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), tomando-se como 

índice-base o divulgado no segundo mês anterior à substituição e como índice-reajuste o 

divulgado no segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação. 

 

7.4. Se o índice indicado no item 7.1, letra “b”, for extinto ou considerado inaplicável a 

este Contrato, as partes estabelecem, desde já, que as prestações do preço vencidas e não 

pagas, e as vincendas, passarão, automaticamente e de pleno direito, a ser corrigidas 

monetariamente, de acordo com a variação percentual acumulada do:  
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a) Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, calculado e divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índice-base o divulgado no segundo mês 

anterior à substituição e como índice-reajuste o divulgado no segundo mês anterior ao do 

efetivo pagamento da prestação; e, 

 

b) e, na falta do índice anterior, o IPC da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas), tomando-se como índice-base o divulgado no segundo mês anterior à 

substituição e como índice-reajuste o divulgado no segundo mês anterior ao do efetivo 

pagamento da prestação. 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste item VII: 

 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

VIII – JUROS 

 

8.1. Os juros indicados no quadro do item 5.1 acima incidirão sempre entre a data de 

celebração deste Contrato e data de efetivo pagamento das respectivas parcelas, correrão 

sempre [anualmente/mensalmente], serão [nominais/efetivos], sendo calculado sempre pro 

rata die, e aplicado como sistema de amortização a [tabela price]. 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste item VIII: 

 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

IX - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

9.1. Os custos relativos à intermediação imobiliária que deu origem à celebração do 

presente instrumento, no valor total de R$ [•] ([•]), são pagos exclusivamente pela 

VENDEDORA nesta data, nas proporções indicadas abaixo, em favor de: 

 

R$ [•] ([•]) à [•], com sede na Cidade de [•], Estado de [•], na Rua [•], nº [•], 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº [•] e no CRECI sob o nº [•]; e 

 

R$ [•] ([•]) à [•], [nacionalidade], [estado civil], corretor de imóveis, residente e 

domiciliado na Cidade de [•], Estado de [•], na Rua [•], nº [•], devidamente inscrito no 

CRECI sob o nº [•], portador da Cédula de Identidade RG nº [•] e inscrito no CPF/MF sob o 

nº [•]. 

 

X – DIREITO DE DESISTÊNCIA 
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10.1. Nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o 

presente Contrato é firmado em stand de vendas localizado em local diverso à sede da 

VENDEDORA ou de seu estabelecimento comercial, o COMPRADOR terá o direito de 

desistência da presente contratação, desde que manifestada por escrito à VENDEDORA 

dentro de 7 (sete) dias contados da presente data, caso em que não será devido, de parte 

a parte, nenhuma multa, indenização, restituição, reembolso, enfim, nenhuma quantia, a 

que título seja.  

 

10.1.1. Nesta hipótese, a VENDEDORA deverá restituir integralmente a totalidade dos 

valores que porventura tenha recebido do COMPRADOR dentro de [•] ([•]) dias úteis 

contados da data em que receber referida manifestação do COMPRADOR. 

 

10.1.2. A VENDEDORA poderá comercializar livremente a terceiros a unidade objeto 

deste Contrato a partir da data em que receber a manifestação do COMPRADOR 

manifestando seu desinteresse na aquisição da mesma. 

 

10.2. Transcorrido o prazo indicado no Item 10.1 acima sem que tenha sido exercido o 

direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade deste Contrato, conforme 

disposto no § 2º do art. 32 da Lei nº 4.591/64. 

 

XI - ATRASO NAS OBRAS, PENALIDADES E RESCISÃO DECORRENTE DE ATRASO DA 

VENDEDORA 

 

11.1. Caso as obras do CONDOMÍNIO D’ HOUSE não sejam concluídas dentro do Prazo 

Estimado de Obra, observado ainda o Prazo de Tolerância referido no Item 3.6, acima, 

desde que o atraso não tenha sido causado por fato ou ato qualificado como caso fortuito 

ou força maior nos termos da Cláusula 17.4 adiante, ao COMPRADOR restará a 

possibilidade de: 

 

a) dar o presente Contrato por rescindido, por meio do envio de simples notificação neste 

sentido para a VENDEDORA, caso em que terá o direito de ter restituída a integralidade 

do Preço de Aquisição até então pago pelo COMPRADOR à VENDEDORA, acrescido de uma 

multa compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre referido valor efetivamente 

pago, devidamente corrigido na forma do Item 7.1, letra “a”, acima, entre a data do 

respectivo desembolso pelo COMPRADOR até a data do efetivo reembolso pela 

VENDEDORA, cujo pagamento deverá se dar no prazo de até 60 (sessenta) dias contados 

da rescisão do presente Contrato; ou 

 

b) optar por não rescindir o presente Contrato, podendo, neste caso, exigir da 

VENDEDORA uma multa compensatória no importe de 1% (um por cento) do valor 

efetivamente pago pelo COMPRADOR à VENDEDORA para cada mês de atraso, pro rata 

die, e devidamente corrigido na forma do Item 7.1, letra “a”, acima, calculados 

considerando a data de assinatura desse Contrato e a data de obtenção do Certificado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4591.htm#art32%C2%A72
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Conclusão (“Habite-se”) do CONDOMÍNIO D´HOUSE. Referida multa compensatória 

deverá ser paga pela VENDEDORA ao COMPRADOR [mensalmente até o [•] dia útil 

subsequente ao respectivo mês atrasado / integralmente dentro de [•] ([•]) dias úteis 

contados da obtenção do Habite-se]. 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste item XI: 

 

 

__________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

 

XII – RESCISÃO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR OU REQUERIDA 

PELO COMPRADOR SEM JUSTO MOTIVO 

 

12.1. Não obstante seu caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, o presente Contrato 

será considerado resolvido de pleno direito: 

 

a) caso o COMPRADOR, nos termos da nova redação do artigo 1º do Decreto Lei nº 745/69, 

que lhe foi conferida pelo art. 62 da Lei nº 13.097/2015, vier a ser constituído em mora pela 

VENDEDORA quanto ao pagamento de qualquer parcela do Preço de Aquisição e/ou ainda 

acerca do cumprimento de qualquer outra obrigação decorrente deste Contrato, e não 

purga-la no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da 

VENDEDORA neste sentido; ou 

 

b) o COMPRADOR manifeste seu interesse, sem justo motivo, na rescisão do presente 

Contrato, mediante envio de notificação por escrito endereçada à VENDEDORA neste 

sentido. 

 

12.2. Nas hipóteses do Item 12.1 acima, a VENDEDORA deverá restituir ao COMPRADOR as 

quantias até então por este pagas a título de Preço de Aquisição, devidamente atualizadas 

na forma do Item 7.1, letra “a”, acima, entre a data do respectivo desembolso pelo 

COMPRADOR até a data do efetivo reembolso pela VENDEDORA, deduzidas de uma multa 

compensatória no importe de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelo 

COMPRADOR, nos termos do §5º do art. 67-A da Lei nº 4.591/64. 

 

12.3. Tendo em vista que o pagamento dos custos relativos à intermediação imobiliária 

foram realizados diretamente pelo COMPRADOR às pessoas indicadas no Item 9.1 acima, 

a VENDEDORA não terá a obrigação de restituir referidos valores. Se, por qualquer 

razão, a VENDEDORA vier a ser obrigada a restituir referidos valores, poderá esta, nos 

termos do inciso I do art. 67-A da Lei nº 4.591/64 deduzir dos valores a serem restituídos 

ao COMPRADOR o respectivo valor indicado no item 9.1 acima. 
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12.4. Ademais, caso a posse da Unidade tenha, por qualquer razão, sido transferida pela 

VENDEDORA ao COMPRADOR, ou, mesmo que o COMPRADOR não tenha efetivamente 

tomado a posse da mesma, a Unidade tenha sido concluída e disponibilizada ao 

COMPRADOR, a VENDEDORA poderá ainda deduzir dos eventuais valores a serem 

restituídos ao COMPRADOR nos termos do Item 13.1 acima, os seguintes valores, todos 

apurados entre a data de disponibilização da Unidade e da efetiva rescisão deste Contrato: 

 

a) quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre a Unidade; 

 

b) cotas de condomínio e contribuições devidas à Associação; e 

 

c) valor correspondente à fruição da Unidade, equivalente à 0,5% (cinco décimos por 

cento) sobre o Preço de Aquisição atualizado, pro rata die, na forma do item 7.1 acima. 

 

12.5. O valor efetivamente pago pelo COMPRADOR, realizadas as respectivas deduções 

que tratam os itens acima, será restituído pela VENDEDORA dentro de 30 (trinta) dias 

contados da obtenção do Habite-se, nos termos do §5º do art. 4.591/64. 

 

12.5.1. Contudo, na hipótese da Unidade vier a ser comercializada a terceiros antes da 

obtenção do Habite-se, a VENDEDORA deverá restituir o valor devido ao COMPRADOR 

nos termos do item acima dentro de 30 (trinta) dias contados da celebração de novo 

instrumento de alienação do respectiva Unidade a novo adquirente. 

 

12.6. O COMPRADOR está isento de pagamento da penalidade que trata este Item XI, caso, 

na hipótese de desfazimento do Contrato por sua culpa, indique pessoa com comprovada 

capacidade, a critério da VENDEDORA, de assumir seus direitos e obrigações na aquisição da 

Unidade, nas mesmas condições do presente Contrato, nos termos do §9º do art. 67-A da Lei 

nº 4.591/64. 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste item XII, nos termos do §2º do 

art. 35-A da Lei nº 4.591/64: 

 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

_________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

XIII – SISTEMA DE EXPLORAÇÃO EM GRUPO DA UNIDADE – POOL DE LOCAÇÃO  

 

13.1.  O COMPRADOR declara estar totalmente ciente de que a(s) Unidade(s) objeto deste 

Contrato integra(m) as 18 (dezoito) unidades autônomas destinadas à operação de serviços 

de hospedagem n-R integrantes do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem”, conforme 

referido nas cláusulas 3.1. e 3.2., acima, estando ciente também, de que não poderá ele 
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COMPRADOR, por si ou por terceiros, fixar residência na referida Unidade, que se 

destina, portanto, exclusivamente, para exploração do “Pool de Locação”, conforme  

detalhado no Capítulo XXIII, abaixo. 

13.2. Ainda, o COMPRADOR declara ter ciência de todas as disposições constantes no Anexo 

13.2. do presente Contrato, as quais dizem respeito a exploração do “Pool de Locação”. 

 

Anuência do COMPRADOR da integralidade do teor deste item XIII, nos termos do §2º do 

art. 35-A da Lei nº 4.591/64: 

 

 

___________________________________ 

[COMPRADOR] 

 

_________________________________ 

[COMPRADOR] 
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CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA 

DE UNIDADE(S) AUTÔNOMA(S) E OUTROS PACTOS 

 

“CONDOMÍNIO D’ HOUSE” 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como promitente vendedora, daqui em 

diante denominada simplesmente por “VENDEDORA”, a sociedade indicada no Item 1.1 do 

Quadro Resumo acima. 

 

De outro lado, como promitente(s) comprador(a, es), daqui em diante denominado(s) 

simplesmente por “COMPRADOR”, aquele(s) descrito(s) e qualificado(s) no Item 2.1 do 

Quadro Resumo. 

 

Ajustam este contrato de compromisso de venda e compra de unidade(s) autônoma(s) e 

outros pactos, tendo por objeto a(s) unidade(s) autônoma(s) descrita(s) no Item 4.1 do 

Quadro Resumo acima, pelo preço certo e ajustado no Item 5.1 do Quadro Resumo acima, 

consoante cláusulas e condições adiante estipuladas. 

 

CAPÍTULO XV - DA DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DA DISCRIMINAÇÃO DO 

“CONDOMÍNIO D’ HOUSE”  

 

15.1. A VENDEDORA é proprietária do empreendimento imobiliário que será desenvolvido 

em imóvel situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diana, nº 375, 

Perdizes, matriculado sob nº 133.203 pelo 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP 

(“Imóvel”), que assim se descreve, caracteriza e confronta: 

 

“PRÉDIOS situados na Rua Diana, números 375, 377, 381, 401/401-Fundos, no 19º 

Subdistrito - Perdizes, e seu respectivo terreno formando um só todo, cuja descrição 

tem inicio na divisa com o imóvel nº 371 da Rua Diana(contribuinte nº 022.048.0023-6) 

e segue pelo alinhamento predial projetado da Rua Diana por 30,40m até encontrar a 

divisa com o imóvel nº 407 da Rua Diana(Edifício Nazareth); deflete à esquerda e 

segue 38,76m, confrontando com o imóvel nº 407 da Rua Diana(Edifício Nazareth) até 

atingir a linha dos fundos; deflete à esquerda e segue por 11,40m, confrontando com 

parte do imóvel nº 1430 da Rua Bartira(Edifício Villa do Conde) e com parte do fundo 

do imóvel números 362, 370, 372, 374, 376, 378, 384, 386, 390, 400, 404, 410/412, 

418/418-A, 420/420-fundos, 426, 432, 434 e 442 da rua Cayowaá (contribuinte nº 

022.048.0515-7); deflete à esquerda e segue por 0,625m; deflete à direita e segue por 

6,00m; deflete à direita e segue por 0,625m; deflete à esquerda e segue por 7,00m; 

deflete à direita e segue por 2,50m; deflete à esquerda e segue por 6,00m até 

encontrar a divisa com o imóvel nº 371 da Rua Diana(contribuinte nº 022.048.0023-6), 

confrontando nestes 6 últimos segmentos que formam parte do fundo do terreno, com 

o fundo do imóvel números 362, 370, 372, 374, 376, 378, 384, 386, 390, 400, 404, 

410/412, 418/418-A, 420/420-fundos, 426, 432, 434 e 442 da rua Cayowaá 

(contribuinte nº 022.048.0515-7); deflete à esquerda e segue por 41,26m, 

confrontando com parte do imóvel nº 371 da Rua Diana (contribuinte nº 022.048.0023-
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6), até encontrar o alinhamento predial projetado da Rua Diana onde teve início a 

descrição, encerrando a área de 1.189,43m²” 

 

15.1.1. O Imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo, sob os contribuintes 

n°s 022.048.0024-4, 022.048.0026-0, 022-048.0070-8 e 022.048.0071-6. 

 

15.1.2. Para o fim de promover a incorporação imobiliária do CONDOMÍNIO D’ HOUSE no 

Imóvel acima descrito e caracterizado, nos termos da Lei nº 4.591/64 e legislação 

complementar, a VENDEDORA, tomou as providências descritas no Item III do Quadro Resumo. 

 

15.1.3. O CONDOMÍNIO D’ HOUSE será constituído das seguintes áreas: 

 

a) Descrição das Áreas Comuns do Empreendimento 

 

Serão aquelas definidas no artigo 3º da Lei 4591/64, bem como no art. 1.331, parágrafo 

segundo, da Lei 10.406/02, tidas e havidas como coisas ou partes inalienáveis, indivisíveis, 

acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais partes do condomínio, as quais por sua 

natureza e destino serão de uso ou utilidade comum do condomínio, especialmente: 

 

3º SUBSOLO 

 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, 04 (quatro) caixas d’água. 

 

1º SUBSOLO 

 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, área de circulação de pedestres e 

veículos, rampa de acesso ao pavimento superior e ao pavimento inferior, caixa d’água de 

controle de escoamento, caixa d’água de retenção de águas pluviais da cobertura, 01 (um) 

depósito de lixo e 01 (uma) sala de medidores elétricos. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, áreas de circulação, jardins e rampa de 

acesso ao 1º Subsolo. 

 

PAVIMENTO COBERTURA 

 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, laje impermeabilizada, 02 (dois) 

espaços de elevadores e escada de acesso aos pavimentos inferior e superior. 

 

PAVIMENTO CASA DE MÁQUINAS 

 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, espaço livre, casa de máquinas, área 

de barrilete e escada de acesso ao pavimento inferior. 
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PAVIMENTO CAIXA D’ÁGUA 

 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, área para caixas d’água. 

 

PAVIMENTO COBERTURA DO ÁTICO 

 

Possuirá, em área comum do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, laje impermeabilizada. 

 

b) Descrição das Áreas Comuns de Uso Exclusivo do CONDOMÍNIO D’ HOUSE 

 

b.i) SUB-CONDOMÍNIO COMERCIAL 

 

1º SUBSOLO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, área de 

circulação de pedestres, vestiário para ciclista nR1-1, 01 (um) espaço para elevador e escada 

de acesso ao pavimento superior com espaço para cadeirante. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, 06 

(seis) vagas de garagem para estacionamento de 06 (seis) veículos de passeio (designadas 

cliente/loja), além de 02 (duas) vagas para utilitários (designadas utilitários/loja) e 01 (uma) 

destinada à PNE (designada PNE/Loja). 

 

As vagas, acima mencionadas, terão o direito de uso atribuído à unidade autônoma do “Sub-

Condomínio Comercial”, conforme especificação constante na inclusa “Minuta de Convenção 

de Condomínio”. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, área de 

circulação, 01 (um) espaço para elevador e escada de acesso ao pavimento superior e 

inferior. 

 

1º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Comercial”, área de 

circulação, 01 (um) espaço para elevador e escada de acesso ao pavimento inferior. 

 

b.ii) SUB-CONDOMÍNIO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

 

1º SUBSOLO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (uma) vaga de garagem para utilitários (designada utilitário/uso nR1-12) e 

espaço técnico para caldeiras. 



 

16 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, área de circulação área de concierge, 01 (um) sanitário e 01 (um) espaço para 

elevador. 

 

1º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, área de circulação, 01 (um) espaço para rouparia e 01 (um) espaço para 

elevador. 

 

2º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (um) espaço para elevador. 

 

3º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (um) espaço para elevador. 

 

4º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem”, 01 (um) espaço para elevador. 

 

b.iii) SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

 

3º SUBSOLO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, áreas de 

circulação de pedestres e veículos, rampa de acesso ao pavimento superior, 02 (dois) espaços 

para elevadores, escada de acesso ao pavimento superior com espaço para cadeirante e 01 

(um) depósito. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 44 

(quarenta e quatro) vagas numeradas de 47 a 90, para estacionamento de 44 (quarenta e 

quatro) veículos de passeio, sendo 06 (seis) VAGAS SIMPLES sob números 53, 54, 81, 82, 87 e 

90, e 19 (dezenove) VAGAS DUPLAS sob números 47/48, 49/50, 51/52, 55/56, 57/58, 59/60, 

61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 79/80, 83/84, 85/86 e 

88/89.  

 

2º SUBSOLO 
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Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, áreas de 

circulação de pedestres e veículos, rampa de acesso ao pavimento superior e ao pavimento 

inferior, 02 (dois) espaços para elevadores e escada de acesso aos pavimentos superior e 

inferior com espaço para cadeirante. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 35 

(trinta e cinco) vagas numeradas de 12 a 46, para estacionamento de 35 (trinta e cinco) 

veículos de passeio, sendo 27 (vinte e sete) VAGAS SIMPLES sob números 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45 e 46, e 04 

(quatro) VAGAS DUPLAS sob números 12/13, 14/15, 41/42 e 43/44, além de 03 (três) vagas 

para motos. 

 

1º SUBSOLO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, espaço 

para bombas e filtros da piscina. 

 

Possuirá ainda, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 11 

(onze) vagas numeradas de 01 a 11, para estacionamento de 11 (onze) veículos de passeio, 

sendo 01 (uma) VAGA SIMPLES sob número 05, e 05 (cinco) VAGAS DUPLAS sob números 01/02, 

03/04, 06/07, 08/09 e 10/11, além de 01 (uma) vaga de garagem destinada à PNE e 03 (três) 

vagas de motos.  

 

PAVIMENTO TÉRREO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, área de 

circulação, lobby, 02 (dois) espaços para elevadores, salão de festas com 02 (dois) sanitários 

e copa, 02 (dois) sanitários sendo 01 (um) adaptado para PNE, churrasqueira, brinquedoteca, 

playground, piscina coberta, piscina infantil, ducha e bicicletário com espaço para 20 (vinte) 

bicicletas. 

 

1º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 (dois) 

espaços para elevadores. 

 

2º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 (dois) 

espaços para elevadores. 

 

3º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 (dois) 
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espaços para elevadores. 

 

4º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, 02 (dois) 

espaços para elevadores. 

 

5º AO 19º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Residencial”, área de 

circulação, hall, 02 (dois) espaços para elevadores e escada de acesso aos pavimentos 

superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

b.iv) DA PROPRIEDADE COMUM DE UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE O “SUB-CONDOMÍNIO 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM” e o “SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL” 

 

1º SUBSOLO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, escada de acesso aos pavimentos superior 

e inferior com espaço para cadeirante. 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, acesso de pedestres, área de circulação, 

portaria, jardins, sala de gerador e escadas de acesso aos pavimentos superior e inferior. 

 

1º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação, espaço para 

repouso/refeitório, 02 (dois) sanitários/vestiários sendo 01 (um) feminino e 01 (um) 

masculino, sala do pressurizador da escada com ante câmara, espaço fitness com 02 (dois) 

sanitários, 02 (dois) sanitários sendo 01 (um) adaptado para PNE, sala de reuniões, lounge 

com terraço descoberto e escada de acesso aos pavimentos superior e inferior com espaço 

para cadeirante. 

 

2º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação e escada de acesso aos 

pavimentos superior e inferior com espaço para cadeirante e terraços. 

 

3º PAVIMENTO 
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Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação e escada de acesso aos 

pavimentos superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

4º PAVIMENTO 

 

Possuirá, em área comum de utilização exclusiva do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”, área de circulação e escada de acesso aos 

pavimentos superior e inferior com espaço para cadeirante. 

 

c) Das Áreas Privativas do Empreendimento 

 

Serão representadas pelas 79 (setenta e nove) unidades autônomas e suas respectivas vagas 

de garagem acessórias, obedecendo à seguinte numeração e localização:  

 

- Pavimento Térreo – “Loja” (parte inferior) 

- 1º Pavimento – “Loja” (parte superior) 

- 2º Pavimento – “Apartamento Não Residencial” nºs 201, 202, 203, 204, 205 e 206 

- 3º Pavimento – “Apartamento Não Residencial” nºs 301, 302, 303, 304, 305 e 306 

- 4º Pavimento – “Apartamento Não Residencial” nºs 401, 402, 403, 404, 405 e 406 

- 5º Pavimento – “Apartamento” nºs 51, 52, 53 e 54 

- 6º Pavimento – “Apartamento” nºs 61, 62, 63 e 64 

- 7º Pavimento – “Apartamento” nºs 71, 72, 73 e 74 

- 8º Pavimento – “Apartamento” nºs 81, 82, 83 e 84 

- 9º Pavimento – “Apartamento” nºs 91, 92, 93 e 94 

- 10º Pavimento – “Apartamento” nºs 101, 102, 103 e 104 

- 11º Pavimento – “Apartamento” nºs 111, 112, 113 e 114 

- 12º Pavimento – “Apartamento” nºs 121, 122, 123 e 124 

- 13º Pavimento – “Apartamento” nºs 131, 132, 133 e 134 

- 14º Pavimento – “Apartamento” nºs 141, 142, 143 e 144 

- 15º Pavimento – “Apartamento” nºs 151, 152, 153 e 154 

- 16º Pavimento – “Apartamento” nºs 161, 162, 163 e 164 

- 17º Pavimento – “Apartamento” nºs 171, 172, 173 e 174 

- 18º Pavimento – “Apartamento” nºs 181, 182, 183 e 184 

- 19º Pavimento – “Apartamento” nºs 191, 192,193 e 194 

 

15.1.4. As unidades autônomas do CONDOMÍNIO D’ HOUSE terão as seguintes composições: 

 

“SUB-CONDOMÍNIO COMERCIAL” 

 

A unidade autônoma “Loja” será composta no pavimento inferior por espaço livre, Telecom e 

01 (um) depósito. O pavimento superior será composto por espaço livre e Telecom. 

 

“SUB-CONDOMÍNIO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM” 
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As unidades autônomas designadas individualmente por “Apartamento Não Residencial” serão 

compostas, cada uma delas, por sala, cozinha, 01 (um) banheiro, 01 (um) dormitório e 

varanda. 

 

“SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL” 

 

As unidades autônomas designadas individualmente por “Apartamento” serão compostas, 

cada uma delas, por área de circulação, sala, cozinha, lavanderia, 01 (um) banheiro, 01 

(uma) suíte, 02 (dois) dormitórios e varanda. 

 

15.1.4.1. Descrição das Áreas e Frações Ideais das Unidades Autônomas do CONDOMÍNIO D’ 

HOUSE: 

 

SUB-CONDOMÍNIO COMERCIAL 

 

UNIDADE 
ÁREA 

PRIVATIVA 

ÁREA 

COMUM 

ÁREA 

TOTAL 

FRAÇÃO 

IDEAL 

Loja 447,038 157,578 604,616 5,7532 

 

SUB-CONDOMÍNIO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

 

UNIDADE “APARTAMENTO NÃO 

RESIDENCIAL” 

ÁREA 

PRIVATIVA 

ÁREA 

COMUM 

ÁREA 

TOTAL 

FRAÇÃO 

IDEAL 

201, 203, 204, 206, 301, 303, 

304, 306, 401, 403, 404 e 406 
40,040 23,455 63,495 0,6215 

202, 205, 302, 305, 402 e 405 40,830 23,919 64,749 0,6338 

 

SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

 

UNIDADE “APARTAMENTO” 
ÁREA 

PRIVATIVA 

ÁREA 

COMUM 

ÁREA 

TOTAL 

FRAÇÃO 

IDEAL 

51, 121, 131, 132, 133, 134, 

141, 142, 143, 144, 151, 152, 

153, 154, 161, 162, 163, 164, 

171, 172, 173, 174, 181, 182, 

183, 184, 191, 192, 193 e 194 

75,100 85,884 160,984 1,4251 

52, 53, 54, 122, 123, 124, 61, 

62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 81, 

82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 

101, 102, 103, 104, 111, 112, 

113 e 114 

75,100 72,380 147,480 1,3411 

 

15.1.4.2. Confrontações das Unidades Autônomas do CONDOMÍNIO D’ HOUSE: 
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“SUB-CONDOMÍNIO COMERCIAL” 

 

A confrontação da unidade autônoma integrante do “Sub-Condomínio Comercial” será: 

 

UNIDADE “LOJA” 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Comercial”; 

Lado esquerdo: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” e do “Sub-Condomínio Residencial”; 

Fundos: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem” e 

do “Sub-Condomínio Residencial”; e, 

Frente: com a área comum do condomínio voltada para a via pública. 

 

“SUB-CONDOMINIO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM” 

 

A confrontação das unidades autônomas integrantes do “Sub-Condomínio Serviços de 

Hospedagem” será: 

 

UNIDADES “APARTAMENTO NÃO RESIDENCIAL” NºS 201, 301 e 401 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com a fachada do edifício; 

Lado esquerdo: com o Apartamento Não Residencial final 02; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem” e do 

“Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO NÃO RESIDENCIAL” NºS 202, 302 e 402 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com o Apartamento Não Residencial final 01; 

Lado esquerdo: com o Apartamento Não Residencial final 03; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem” e do 

“Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO NÃO RESIDENCIAL” NºS 203, 303 e 403 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com o Apartamento Não Residencial final 02; 

Lado esquerdo: com a fachada do edifício; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem” e do 

“Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO NÃO RESIDENCIAL” NºS 204, 304 e 404 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 
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Lado direito: com o Apartamento Não Residencial final 05; 

Lado esquerdo: com a fachada do edifício; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem” e do 

“Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO NÃO RESIDENCIAL” NºS 205, 305 e 405 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com o Apartamento Não Residencial final 06; 

Lado esquerdo: com o Apartamento Não Residencial final 04; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem” e do 

“Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO NÃO RESIDENCIAL” NºS 206, 306 e 406 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com a fachada do edifício; 

Lado esquerdo: com o Apartamento Não Residencial final 05; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem” e do 

“Sub-Condomínio Residencial”. 

 

“SUB-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL” 

 

A confrontação das unidades autônomas integrantes do “Sub-Condomínio Residencial” será: 

 

UNIDADES “APARTAMENTO” NºS 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 

181 e 191 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com a fachada do edifício; 

Lado esquerdo: com o Apartamento final 02; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO” NºS 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 

182 e 192 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com o Apartamento final 01; 

Lado esquerdo: com a fachada do edifício; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO” NºS 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 

183 e 193 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 
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Lado direito: com o Apartamento final 04; 

Lado esquerdo: com a fachada do edifício; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Residencial”. 

 

UNIDADES “APARTAMENTO” NºS 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124, 134, 144, 154, 164, 174, 

184 e 194 

No sentido de quem de frente olha para a referida unidade autônoma, confronta: 

Lado direito: com a fachada do edifício; 

Lado esquerdo: com o Apartamento final 03; 

Fundos: com a fachada do edifício; e, 

Frente: com área comum de uso exclusivo do “Sub-Condomínio Residencial”. 

 

15.2. O COMPRADOR tem conhecimento de que as vagas de garagem poderão ser utilizadas 

com auxílio de manobrista, se assim for determinado em Assembleia Geral do Condomínio. 

 

15.3. O COMPRADOR tem conhecimento de que o CONDOMÍNIO D’ HOUSE poderá ter seu 

memorial de incorporação modificado pela VENDEDORA, que se reserva ao direito, a seu 

exclusivo critério, e se necessário a efetuar as adequações que reflitam o previsto neste 

contrato e/ou se requeridas pelo Poder Público. Fica para tanto desde já autorizada a 

VENDEDORA pelo COMPRADOR a proceder correspondente(s) re-ratificação(ões) do memorial 

de incorporação, o que não importará em quaisquer ônus a VENDEDORA, não ensejando 

quaisquer direitos e/ou indenizações ao COMPRADOR. 

 

CAPÍTULO XVI - DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA 

 

16.1. Pelo presente instrumento e regular forma de direito e a fim de integrar o 

COMPRADOR no aludido empreendimento, a VENDEDORA se compromete a lhe vender, e ele 

a adquirir, com o mesmo objetivo, a(s) unidade(s) autônoma(s) n-R identificada(s) no Item IV 

do Quadro Resumo, pelo preço, certo e ajustado, que será pago da forma indicada nos Itens V 

e VI do Quadro Resumo. 

 

16.2. A fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, as partes 

convencionam, como condição essencial do presente negócio, que o valor de cada uma das 

parcelas será corrigido monetária e mensalmente, em face do disposto no artigo 46 da Lei n.º 

10.931/04, na forma do Item VII do Quadro Resumo. 

 

16.3. As partes, desde já, convencionam, como condição do presente negócio, que, em face 

do princípio constitucional do respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, não se 

aplicará a este contrato qualquer norma superveniente de congelamento ou deflação, total ou 

parcial, do saldo devedor e/ou do valor de cada parcela. 

 

16.4. Na hipótese de, por mera liberalidade e sem que tal fato caracterize novação, a 

VENDEDORA aceitar, temporariamente, o congelamento ou deflação do valor de algumas 

prestações, fica, desde logo, ajustado, e também como condição do presente negócio, que: 
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a) o saldo devedor continuará sendo reajustado monetariamente; 

 

b) a cada mês, o COMPRADOR estará amortizando menos do que deveria; 

 

c) a diferença entre o valor real de cada prestação e o de sua parcial amortização será 

cobrada pela VENDEDORA tão logo se encerre, de modo direto ou indireto, o 

congelamento ou deflação, ou quando da entrega das chaves. 

 

16.5. O COMPRADOR poderá liquidar antecipadamente o débito, total ou parcialmente, 

desde que: 

 

a) notifique a VENDEDORA, por escrito, com a antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) 

dias; 

 

b) o pagamento ocorra na mesma data de vencimento das parcelas; 

 

c) a amortização seja igual ou maior ao valor de uma parcela mensal; 

 

d) os valores antecipados sejam imputados no pagamento das últimas prestações do 

preço; 

 

e) o saldo devedor a ser antecipado seja reajustado na data da antecipação pelos critérios 

de reajuste estipulados no Item VII do Quadro Resumo; 

 

f) o reajustamento das prestações seja calculado "pro rata" até o dia do efetivo 

pagamento, aplicando-se o disposto neste contrato; 

 

g) o COMPRADOR deverá estar absolutamente em dia com os compromissos ora 

assumidos, principalmente os relacionados com os pagamentos e/ou parcelas do preço 

de venda e dos reembolsos dos tributos e das tarifas devidos à VENDEDORA na forma 

deste instrumento. 

 

16.6. A liquidação antecipada poderá ocorrer, desde que não cause prejuízo à VENDEDORA, 

principalmente se decorrer de circunstância inegavelmente favorável ao COMPRADOR. 

 

16.7. Mesmo na hipótese de amortização total e antecipada do saldo do preço, a escritura 

de compra e venda somente será conferida ao COMPRADOR no momento aludido na Cláusula 

21.1 adiante. 

 

16.8. O COMPRADOR não poderá pagar qualquer prestação do saldo do preço, enquanto não 

tiverem sido pagas e quitadas aquelas que estiverem vencidas anteriormente. Nos meses em 

que se verificarem vencimentos simultâneos de prestações do saldo do preço, fica assegurado 

à VENDEDORA o direito de recusar o recebimento de qualquer delas sem que se dê, 

concomitantemente, o pagamento da outra. 
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16.9. O recibo de pagamento da última parcela vencida não significa quitação da anterior, 

que deverá ser sempre comprovada, quando exigida. 

 

16.10. Tendo em vista que os valores do preço de aquisição estabelecidos no Item 5.1 do 

Quadro Resumo foram calculados para o dia 1º do mês de concretização do presente contrato, 

o COMPRADOR declara expressamente estar ciente de que, para a aplicação dos índices de 

reajuste monetário pactuados no presente instrumento, serão consideradas as variações 

mensais integrais ocorridas nos índices eleitos, independentemente da data de assinatura 

deste contrato.  

 

611. Avençam as partes que o COMPRADOR assume todos os riscos e custos da 

documentação e certidões, inclusive da VENDEDORA e do Imóvel, ficando ajustado, portanto, 

que está sob a responsabilidade integral do COMPRADOR a obtenção, renovação e/ou 

complementação da documentação necessária para lavratura da escritura de compra e venda. 

 

CAPÍTULO XVII - DA CONSTRUÇÃO 

 

17.1. As obras serão executadas pela VENDEDORA, ou por quem ela indicar, segundo 

projeto aprovado pela Municipalidade, conforme alvará retro aludido, salvo modificações que, 

de acordo com as disposições deste instrumento, venham a ser introduzidas. 

 

17.2. Independentemente de consulta ao COMPRADOR e sem que caiba a este o direito de 

pleitear qualquer compensação, poderá a VENDEDORA alterar o projeto de execução e o 

memorial descritivo do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, em virtude de determinação ou exigência 

dos poderes públicos, do Corpo de Bombeiros, de empresas concessionárias de serviços 

públicos, ou ainda necessidades técnicas supervenientes, ou não à data deste contrato. 

 

17.2.1. O COMPRADOR declara ter sido informado sobre a possibilidade de modificações no 

projeto em virtude de imposição de normas técnicas usualmente adotadas, ou por 

determinação ou exigência dos poderes públicos, especialmente, mas não limitado ao Corpo 

de Bombeiros, Secretarias ou órgãos ambientais, órgãos de defesa do consumidor, ou de 

empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da aprovação do 

projeto, as quais não darão às partes contratantes o direito de pleitear qualquer 

compensação ou indenização, desde que tais modificações impositivas não desfigurem a 

essência da unidade e do empreendimento aqui objetivados. 

 

17.3. Além do acima disposto, fica estipulado que as diferenças nas áreas comuns ou de 

utilização privativa, das áreas totais e de fração ideal de terreno de até 5% (cinco por cento) 

das constantes do projeto aprovado comparativamente às dos quadros da NBR 12.721, e 

destes comparativamente às do projeto de execução, não darão à VENDEDORA, nem ao 

COMPRADOR quaisquer direitos a ressarcimentos pelas diferenças que, até aquele limite, 

resultarem da execução da obra. 
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17.4. Por razões de segurança, fica vedada ao COMPRADOR qualquer interferência, direta 

ou indireta, na obra. 

 

17.4.1. Não será permitida visita do COMPRADOR à obra, a não ser em casos excepcionais, 

com autorização escrita da construtora, com hora e data marcada com pelo menos 05 (cinco) 

dias de antecedência e sempre na presença do encarregado da obra. Estas autorizações, em 

hipótese alguma, serão concedidas durante os 120 (cento e vinte) dias anteriores à data de 

entrega da obra, período em que os serviços finais ficariam prejudicados.  

 

17.5. O COMPRADOR declara-se ciente também de que na hipótese de falta de materiais no 

mercado, poderá a VENDEDORA substituir parcialmente os equipamentos ou acabamentos 

mencionados no memorial descritivo, desde que os materiais utilizados sejam do mesmo 

padrão daqueles substituídos e compatíveis com o padrão do empreendimento. 

 

17.6. O COMPRADOR se responsabiliza integralmente por qualquer alteração que venha a 

realizar no projeto estrutural do empreendimento, incluídas as áreas comuns e privativas. O 

COMPRADOR tem ciência de que eventuais obras civis, posteriores ao término e entrega do 

empreendimento pela VENDEDORA dependerão: a) de anuência escrita do Síndico do 

CONDOMÍNIO D’ HOUSE; b) de projeto assinado por Engenheiro ou Arquiteto; c) de ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica; d) de Alvará de Execução, quando a natureza da obra 

o exigir. A inobservância das normas técnicas de engenharia e destas regras para realização 

de qualquer obra civil no empreendimento, incluídas as unidades autônomas, isenta a 

VENDEDORA e a construtora de qualquer responsabilidade e/ou ônus, e as desobriga da 

garantia. 

 

17.7. O COMPRADOR poderá realizar alterações no projeto original da área útil e interna do 

apartamento padrão objeto do presente, desde que tecnicamente viável, e previamente 

contratado por escrito junto a Construtora do empreendimento, assumindo o COMPRADOR 

integralmente respectivos ônus, os quais têm ciência que não compõem o preço do presente 

contrato em nenhuma hipótese. 

  

CAPÍTULO XVIII - DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO 

 

18.1. As obras de construção da(s) unidade(s) autônoma(s) objeto deste contrato têm seu 

término previsto para o Prazo Estimado da Obra, com tolerância avençada para eventual 

antecipação ou para eventual prorrogação até Prazo de Tolerância, com indicados no Item 3.5 

do Quadro Resumo. 

 

18.2. Para os efeitos deste contrato, será considerada terminada cada unidade autônoma, 

quando da expedição do Auto de Conclusão da Obra (“Habite-se”). Não obstante o término da 

unidade autônoma, as chaves somente serão entregues ao COMPRADOR por ocasião da 

lavratura da escritura de venda e compra da(s) unidade(s) autônoma(s) objeto deste 

Contrato, conforme Cláusula 21.1 abaixo, desde que o COMPRADOR tenha quitado totalmente 

o preço e esteja em dia com as obrigações assumidas neste contrato. 
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18.2.1. Tal fato será caracterizado pela comunicação da VENDEDORA ao COMPRADOR de que 

as chaves da(s) unidade(s) autônoma(s) estão à sua disposição, para entrega imediata, ainda 

que a entrega se ache condicionada à satisfação prévia, pelo COMPRADOR, de exigências 

decorrentes deste contrato ou de outros compromissos seus, e à lavratura da escritura de 

venda e compra da(s) unidade(s) autônoma(s) objeto deste Contrato, no tempo e forma 

previstos na Cláusula 21.1 deste Contrato. 

 

18.2.2. Correrão por conta do COMPRADOR, a partir da data da entrega da posse ou da data 

do Habite-se, o que vier a ocorrer primeiro, todas as despesas e encargos fiscais relativos ao 

imóvel comprometido, tais como: a) despesas de condomínio, b) foros, impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, seguro contra incêndio e outros encargos, fiscais ou não, que já 

incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, mesmo que lançados ou cobrados, em nome da 

VENDEDORA e/ou de terceiro, e que deverão ser pagos regular e pontualmente de modo a 

deixar a VENDEDORA e/ou sucessores a salvo de quaisquer cobranças ou ônus a eles relativos. 

 

18.3. No prazo estimado de conclusão das obras não se inclui o tempo necessário à 

execução de serviços acessórios ou complementares, como os de ajardinamento e 

implantação do condomínio de utilização do edifício, quando previstos no plano da 

incorporação. 

 

18.4. O prazo consignado na Cláusula 18.1 acima, poderá ser reduzido, interrompido, e/ou 

prorrogado, por motivos de força maior ou caso fortuito, ou razões de origem alheia à 

vontade da VENDEDORA e/ou da Construtora por esta contratada, considerando-se como tais 

todas e quaisquer ocorrências que, direta ou indiretamente, possam alterar o ritmo da obra, 

e/ou impedir e/ou prejudicar e/ou modificar o cumprimento integral da obrigação aqui 

estipulada, inclusive a hipótese ocorrência de greve geral dos empregados da construção civil, 

determinação do Poder Público, ou advento de plano econômico, que desestabilize e/ou 

tenha repercussão na atividade da VENDEDORA e/ou daquela Construtora que vier a ser por 

esta contratada, arrolando-se entre eles, de forma meramente enunciativa: 

 

a) greves parciais ou gerais da indústria da construção civil ou de setores que a afetem 

diretamente; 

 

b) suspensão ou falta de transportes; 

 

c) falta de materiais na praça; 

 

d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; 

 

e) eventuais embargos da obra, provocados pelos proprietários dos terrenos vizinhos, não 

resultantes da incúria ou erro técnico da VENDEDORA; 

 

f) demora na execução dos serviços que são próprios das empresas concessionárias; 

 

g) demora dos poderes públicos na concessão do "Habite-se" definitivo, por razões 
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independentes dos serviços de responsabilidade da VENDEDORA; 

 

h) problemas consequentes da eventual demora na execução das fundações e no 

escoramento de prédios vizinhos; 

 

i) falta ou racionamento de água, energia elétrica ou combustível; 

 

j) guerras, revoluções, epidemias ou quaisquer calamidades públicas que impeçam ou 

reduzam o andamento ou ritmo da obra; 

 

k) embargos das obras por terceiros ou pelos poderes públicos; 

 

l) exigência dos poderes públicos decorrentes de legislação superveniente. 

 

18.4.1. Na hipótese de caso fortuito ou força maior que imponham a paralisação ou atraso das 

obras, serão imediatamente prorrogados os prazos para sua execução por igual período da 

duração de tal evento, e acrescidos os dias necessários à retomada de seu ritmo normal. De 

toda forma, para a sua efetiva aplicação, a VENDEDORA deverá comunicar o COMPRADOR da 

ocorrência de tais fatos em prazo máximo de 30 (trinta) dias da ocorrência do respectivo 

fato. 

 

18.4.2. O Prazo de Tolerância não superará os 180 (cento e oitenta) dias previstos no Item 3.5 

do Quadro Resumo, observados os casos de suspensão previstos na Cláusula 18.4. 

 

18.4.3. Sobrevindo o termo do Prazo Estimado de Obra e se valendo a VENDEDORA do Prazo 

de Tolerância, não incidirão quaisquer hipóteses de penalidades de natureza moratória ou 

compensatória nos termos deste compromisso, que tenham por causa o término do Prazo 

Estimado de Obra. 

 

18.4.4. A VENDEDORA fica obrigada a encaminhar ao COMPRADOR, periodicamente, com 

intervalo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório informativo sobre o andamento das 

obras e expectativa de sua conclusão, podendo referido relatório ser substituído por 

publicações na página da internet da VENDEDORA. 

 

18.1.5. Na hipótese de vier a utilizar o Prazo de Tolerância, a VENDEDORA deverá informar 

ao COMPRADOR de tal fato com 120 (cento e vinte) dias de antecedência à data prevista de 

início do Prazo de Tolerância. 

 

CAPÍTULO XIX - DA MORA E DO INADIMPLEMENTO 

 

19.1. A mora do COMPRADOR no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas neste 

contrato acarretará a responsabilidade do mesmo pelo pagamento do seguinte: 

 

a) reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção previstos neste contrato. 
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b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados dia a dia, que 

incidirão sobre o valor do principal da(s) parcela(s) em atraso, reajustado 

monetariamente, sem prejuízo da incidência dos juros compensatórios, incluídos no 

valor de cada parcela; e, 

 

c) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, incidente sobre o 

valor do principal, corrigido monetariamente; 

 

19.2. A mora do COMPRADOR será constituída, mediante notificação judicial ou 

extrajudicial, com prazo de 15 (quinze) dias para sua purgação. 

 

19.3. Iniciada a interpelação e mesmo que não concretizada, o COMPRADOR que pretender 

purgar a mora deverá fazê-lo com o pagamento, além do principal reajustado e acrescido da 

multa e dos juros de mora, das despesas judiciais e extrajudiciais, provocadas por seu atraso, 

acrescidos de honorários de advogado. 

 

19.4. O simples pagamento do principal, sem reajuste monetário e sem os demais 

acréscimos moratórios, não exonerará o COMPRADOR da responsabilidade de liquidar tais 

obrigações, continuando em mora, para todos efeitos legais e contratuais. 

 

19.5. Não obstante seu caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, o presente contrato 

poderá ser considerado resolvido de pleno direito nos termos dos Itens XI e XII do Quadro 

Resumo. 

 

CAPÍTULO XX - DOS MANDATOS 

 

20.1. O COMPRADOR, neste ato, nomeia e constitui a VENDEDORA como sua procuradora, 

em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 e do parágrafo único do artigo 

686, ambos do Código Civil Brasileiro vigente, podendo a mandatária substabelecer, no todo 

ou em parte, com ou sem reservas de iguais poderes para si, para os seguintes atos:  

 

a) representá-lo perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, a fim de, nos 

termos da Lei nº 4.591/64, e legislação pertinente, efetivar, no momento próprio, os 

registros dos instrumentos de instituição, divisão, especificação e de convenção de 

condomínio do CONDOMÍNIO D’ HOUSE, assim como a averbação da construção do 

prédio, a re-ratificação do memorial de incorporação e da convenção de condomínio, 

com a finalidade de serem insertas as alterações que se fizerem necessárias, podendo a 

VENDEDORA, para tanto, assinar tais instrumentos, estabelecendo e aceitando 

cláusulas e condições, utilizando, no desempenho deste mandato, dos poderes da 

cláusula "extra", inclusive cumprindo eventuais exigências do referido Oficial de 

Registro de Imóveis; 

 

b) para abrir, em qualquer agência bancária de sua livre escolha, em nome do 

COMPRADOR, conta corrente, para o fim de lá efetuar o depósito de qualquer quantia 

que a ele seja devida, em decorrência deste contrato. O mencionado depósito, uma 
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vez efetivado, valerá para todos os efeitos, como quitação da entrega e pagamento da 

quantia depositada; 

 

c) para, perante agente financeiro, juntar documentos, prestar informações, assinar 

contratos, escrituras, instrumentos de aditamento ou re-ratificação, constituir 

hipotecas em qualquer grau sobre o imóvel, objeto deste contrato, podendo praticar 

todo e qualquer ato necessário para tanto desde que para o financiamento da 

construção deste empreendimento, sendo expressamente vedado para qualquer outra 

finalidade; 

 

d) para, perante a Municipalidade de São Paulo, efetuar a inscrição imobiliária da(s) 

unidade(s) autônoma(s) ora compromissada(s), em nome do COMPRADOR, bem como 

para requerer a expedição do Auto de Conclusão (“Habite-se”), total ou parcial, do 

CONDOMÍNIO D’ HOUSE. 

 

e) para, representar o COMPRADOR perante as repartições públicas em geral, empresas 

concessionárias de serviços públicos, autarquias e entidades paraestatais, no que se 

referir a tais serviços públicos; e perante serventuários de justiça, notadamente os 

Registros Imobiliários, sendo, quanto a estes, para fins de rerratificações que se 

fizerem necessárias, inclusive relativas à minuta da Convenção Condominial, e para 

efetivar, na época própria, os registros dos instrumentos de Instituição e Especificação 

do Condomínio do Edifício, assim como a averbação da submissão ao regime de 

patrimônio de afetação, a averbação da construção do prédio e outros atos que se 

fizerem necessários ao fiel desempenho deste mandato, utilizando os poderes da 

cláusula "extra" inclusive para cumprir eventuais exigências do referido Oficial de 

Registro de Imóveis. 

 

20.2. As pessoas físicas qualificadas no Item II do Quadro Resumo, constituem-se 

mutuamente procuradores entre si, de forma irrevogável ou irretratável, para, em conjunto 

ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação: (i) receber circulares e 

avisos sobre o andamento da obra, e; (ii) receber citações, intimações e interpelações de 

qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial, decorrente do presente contrato, de modo 

que, realizada a citação ou intimação, na pessoa de qualquer um deles, estará completo o 

quadro citatório. 

 

CAPÍTULO XXI – DA ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA E COMPRA  

 

21.1. A escritura de venda e compra da(s) unidade(s) autônoma(s) poderá ser conferida, a 

critério exclusivo da VENDEDORA, dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do 

registro da instituição e da convenção condominiais e da averbação da construção, ou do 

pagamento integral do preço ajustado e do cumprimento final, pelo COMPRADOR, de todas as 

demais obrigações aqui assumidas, o que por último ocorrer. 

 

21.1.1. Toda e qualquer escritura decorrente deste Contrato obedecerá aos termos de minuta 

padrão a ser fornecida oportunamente pela VENDEDORA. 
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21.1.2.  O não comparecimento do COMPRADOR, na data aprazada para lavratura da 

escritura definitiva de venda e compra do imóvel o sujeitará ao pagamento de multa 

moratória diária ora fixada em 0,1% (um décimo percentual) sobre o preço de aquisição da 

Unidade, corrigido pelos índices aqui pactuados. 

 

21.2. Por ocasião da entrega das chaves, e desde que a VENDEDORA receba todo o preço, o 

COMPRADOR receberá a escritura definitiva de venda e compra da Unidade objeto deste 

contrato. 

 

21.3. Na referida escritura definitiva haverá a transferência da propriedade da(s) 

unidade(s) ora compromissada(s) ao COMPRADOR, que pagará o saldo devedor do preço de 

aquisição, observada a correção monetária estabelecida no Item VII do Quadro Resumo. 

 

CAPÍTULO XXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Qualquer alienação efetuada pelo COMPRADOR obedecerá aos seguintes requisitos: 

 

a) o COMPRADOR esteja em dia, na ocasião, com todas as obrigações assumidas neste 

contrato; 

 

b) o adquirente sub-rogue o COMPRADOR em todas as obrigações assumidas neste 

contrato; 

 

c) anuência da VENDEDORA. 

 

22.2. O COMPRADOR somente será imitido na posse de sua(s) unidade(s) autônoma(s), com 

o recebimento das respectivas chaves, desde que preencha os requisitos abaixo: 

 

a) esteja em dia com o cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste 

instrumento; 

 

b) tenha celebrado escritura definitiva de venda e compra da(s) unidade(s) autônoma(s), 

na forma prevista neste Contrato; 

 

c) proceda à vistoria da(s) unidade(s) autônoma(s), no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da data da expedição do certificado de conclusão, ou da data da comunicação da 

VENDEDORA, colocando a(s) unidade(s) autônoma(s) objeto deste Contrato à sua 

disposição para vistoria; 

 

d) assine o respectivo termo de recebimento de chaves. 

 

22.3. As chaves serão entregues ao COMPRADOR e não a seu cessionário ou sub-rogatário, 

na hipótese de ter alienado seus direitos e obrigações em desobediência aos requisitos 

estabelecidos acima. 
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22.4. A VENDEDORA exercerá, na forma da lei, o direito de retenção da(s) unidade(s) 

autônoma(s) e do terreno, até que sejam liquidados os débitos. 

 

22.5. Ainda que não queira ou não possa receber as chaves, o COMPRADOR será o único e 

exclusivo responsável pelas despesas do condomínio de utilização, a partir do momento em 

que a VENDEDORA lhe comunicar que a(s) unidade(s) autônoma(s) se encontra(m) à sua 

disposição. 

 

22.6. Se o COMPRADOR, por qualquer meio ou forma, ocupar sua unidade(s) autônoma(s) 

sem ter previamente cumprido todas suas obrigações, cometerá infração ao disposto no art. 

52, da Lei nº 4.591/64, sendo considerado, assim, esbulhador, e, nesta hipótese, fica 

assegurado à VENDEDORA o exercício dos direitos ali previstos, através das medidas legais e 

judiciais, sendo que essa ocupação indevida ensejará, inclusive, sua reintegração da posse, 

com mandado "initio litis". 

 

22.7. Ocorrendo tal hipótese, o COMPRADOR será obrigado a pagar multa diária no valor 

estipulado, desde já, neste contrato na Cláusula 21.7.2 acima. 

 

22.8. A tolerância por qualquer dos contratantes, quanto a alguma demora, atraso ou 

omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento ou a não 

aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o 

cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas 

aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas. 

 

22.9. O disposto no item anterior prevalecerá, ainda que a tolerância ou a não aplicação 

das cominações ocorra repetidas vezes, consecutiva ou alternadamente.  

 

22.10. A ocorrência de uma ou mais hipóteses, acima referidas, não implicará em 

precedente, novação ou modificação de quaisquer disposições deste contrato, as quais 

permanecerão íntegras e em pleno vigor, como se nenhum favor houvesse intercorrido. 

 

22.11. O presente instrumento, ressalvada a hipótese de inadimplemento, é celebrado em 

caráter irrevogável e irretratável e, assim, extensivo e obrigatório aos herdeiros, sucessores e 

cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, ficando, desde já, autorizados 

todos registros, averbações e cancelamentos que forem necessários perante o Oficial de 

Registro de Imóveis competente. 

 

22.12. O COMPRADOR declara, expressamente, ter pleno conhecimento da planta da(s) 

unidade(s) autônoma(s) que ora está adquirindo. 

 

22.12.1. A VENDEDORA entrega, neste ato, ao COMPRADOR que, ao recebê-lo, manifesta sua 

concordância, fotocópia dos seguintes documentos: memorial descritivo, minuta da 

convenção de condomínio e planta do interior da(s) unidade(s) autônoma(s), fazendo parte 

integrante deste contrato. 
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22.12.2. O COMPRADOR declara ter recebido 01 (uma) via das Minutas do “Manual do 

Proprietário”, do “Termo de Garantia”, do “Manual das Áreas Comuns”, que lhe serão 

entregues de forma definitiva quando do recebimento das chaves, constando detalhadamente 

os procedimentos de utilização, conservação e manutenção do imóvel após o recebimento do 

mesmo, assim como os respectivos prazos de garantia, se comprometendo a cumprir todas as 

orientações nele contidas, sob pena de perda de respectivas garantias. 

 

22.13. O COMPRADOR autoriza a VENDEDORA a organizar, às suas exclusivas expensas, um 

"stand" de vendas durante a construção, e após construído o CONDOMÍNIO D’ HOUSE, permitir 

o acesso de corretores no local, bem como a uma unidade autônoma-apartamento em 

exposição, a título gratuito. 

 

22.14. Com a assinatura do presente instrumento pelo COMPRADOR, estes também declara 

que, na eventualidade de remanescer para construtora alguma unidade para venda em data 

posterior a entrega do edifício, em nada se opor a permanência, pelo prazo que se fizer 

necessário, de corretores nas dependências do Condomínio, em local que seja adequado para 

comercialização da(s) referida(s) unidade(s) remanescente(s), segundo critério da 

VENDEDORA. 

 

22.15. O COMPRADOR autoriza a utilização de seus dados cadastrais pela VENDEDORA e/ou 

por terceiros, para todos os fins de direito, isentando-a de toda e qualquer responsabilidade 

e/ou ônus. 

 

22.16. O COMPRADOR desde já, sem qualquer restrição e ônus, autoriza a VENDEDORA, até 

o prazo de 60 (sessenta) meses após o término da obra e respectiva entrega das chaves de 

todas as unidades autônomas, a utilizar a laje de cobertura do prédio objeto da incorporação, 

para fixar e exibir da forma que melhor lhe convier propaganda da construtora responsável, 

bem como a fixar nas dependências da entrada do Condomínio, placa fazendo menção ao 

nome e logomarca da mesma, objetivando com isto, identificar quem realizou a construção 

do empreendimento. 

 

22.17. Durante os dois primeiros anos de atividade do condomínio de utilização, e tendo em 

vista dar-lhe continuidade, sua administração será entregue a uma administradora, pessoa 

física ou jurídica, condômina ou não, indicada pela VENDEDORA. 

 

22.18. A Construtora responsável pela construção do empreendimento terá direito de fixar 

placa de bronze ou similar, com sua logomarca, junto à entrada social do CONDOMÍNIO D’ 

HOUSE, sendo que os condôminos não poderão retirá-la. 

 

22.19. Todas as comunicações da VENDEDORA serão dirigidas à residência do COMPRADOR, 

no endereço por ele indicado no Quadro Resumo. 
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22.19.1. Qualquer modificação de endereço de correspondência deverá ser informada, por 

escrito, pelo COMPRADOR à VENDEDORA, sob pena de aquelas encaminhadas ao local 

indicado no presente contrato serem consideradas válidas e eficazes.  

 

22.20. Os adquirentes qualificados no Quadro Resumo, mútua e reciprocamente, se 

constituem procuradores um do outro, para fins de receber citações, intimações e 

interpelações de qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial, decorrente do presente 

contrato, de modo que, realizada a citação ou intimação, na pessoa de qualquer um deles, 

estará completa a ciência e/ou o quadro citatório. 

 

22.20.1. Na hipótese de ser apenas um adquirente, ficará sem efeito o item supra. 

 

22.21. Fica vedada ao COMPRADOR a constituição de quaisquer ônus sobre os direitos 

aquisitivos objeto deste contrato, sob pena de rescisão. 

 

22.22. É de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR o pagamento das despesas: 

 

a) com ligações provisórias e definitivas de serviços públicos, relativos à(s) unidade(s) 

aqui objetivada(s); 

 

b) com IPTU e taxas, a partir da comunicação da disponibilidade da entrega das chaves, 

ou da expedição do “habite-se”, o que ocorrer primeiro, independentemente de estar 

em nome da VENDEDORA, e na proporção de sua fração ideal de terreno. 

 

XXIII. DO SISTEMA DE EXPLORAÇÃO EM GRUPO – “POOL DE LOCAÇÃO” 

 

23.1. A totalidade das Unidades do Empreendimento que integram o “Sub-Condomínio 

Serviços de Hospedagem” serão destinadas, obrigatoriamente, à exploração econômica, 

mediante um Sistema Associativo de Locação (“Pool de Locação” ou “Pool”) a ser 

administrado por Q ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., sociedade 

limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, 

nº 736, 12º andar, sala 123, inscrita no CNPJ sob nº 27.865.095/0001-62 (“Operadora”), por 

meio da constituição de uma Sociedade em Conta de Participação (“SCP”), a ser firmada 

entre a Operadora e todos os adquirentes de Unidades integrantes do “Sub-Condomínio 

Serviços de Hospedagem”.  

 

23.2.  A SCP terá por objeto o desenvolvimento da atividade de locação das Unidades 

Autônomas Não Residenciais de propriedade dos respectivos adquirentes (“Investidores”). A 

locação das Unidades Autônomas Não Residenciais será realizada nas modalidades (a) por 

temporada, para períodos de 1 (um) a 90 (noventa) dias de locação; e (b) long stay, para 

períodos de 1 (um) a 12 (doze) meses de locação. 

 

23.3. Os Investidores participarão da SCP na qualidade de sócios participantes e a posse, 

direitos de uso, gozo e fruição de suas respectivas Unidades Autônomas Não Residenciais, 

serão transferidos pelos Investidores à SCP, imediatamente após o recebimento da posse de 
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suas Unidades e na medida em que firmarem o termo de adesão ao Contrato de SCP, a título 

de contribuição de tais direitos à SCP.  

 

23.4. Ao integralizarem na SCP a posse, direitos de uso, gozo e fruição de suas respectivas 

Unidades Autônomas Não Residenciais, os Investidores farão jus a determinada parcelas dos 

resultados, positivos ou negativos da SCP. 

 

23.5. A Operadora, na qualidade de sócio ostensivo, responsável pela operação do Pool de 

Locação, também fará jus a determinada parcela dos resultados da SCP. 

 

23.6.  A participação na SCP pelo COMPRADOR/Investidor não implica em qualquer garantia 

ao Investidor de qualquer retorno financeiro positivo, seja ele mínimo ou fixo, oriundo da 

locação da sua unidade e das demais unidades autônomas integrantes da SCP, sendo que, em 

caso de não haver qualquer retorno oriundo da locação da sua Unidade, ainda assim o 

COMPRADOR/Investidor será responsável por arcar com todos os custos e despesas do 

Empreendimento na proporção de sua participação na SCP.  

 

23.7. Todas as regras relativas ao Pool encontram-se no contrato de constituição da SCP, o 

qual foi apresentado ao COMPRADOR/Investidor e todos os demais adquirentes de unidades 

autônomas do Empreendimento integrantes do Sub-Condomínio Serviços de Hospedagem, 

acompanhado dos demais documentos relativos ao registro de oferta pública de contratos de 

investimento coletivo realizado pela VENDEDORA perante a Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM. 

 

23.8. Haverá apenas e tão somente um único Pool de Locação no Empreendimento, que 

deverá ser necessariamente administrado e operado pela Operadora. 

 

23.9. Será terminantemente proibida a criação de outro Pool que não aquele administrado 

e operado pela Operadora, bem como a prática de atos que caracterizem a existência do 

chamado Pool Paralelo (assim considerada a exploração e/ou uso da unidade autônoma pelo 

COMPRADOR ou terceiro a ele ligado a qualquer título, de forma concorrente com o Pool), 

dentre elas, exemplificativamente, pool hoteleiro, hotel residência, condo-hotel, programas 

de intercâmbio, timeshare, fractional, shared-use, non-equity-club ou qualquer outra 

atividade afim. 

 

23.10.    O COMPRADOR que praticar atos que direta ou indiretamente levem à formação de 

Pool Paralelo ou à concorrência com o Pool administrado pela Operadora será notificado por 

este ou pelo Subsíndico para, de imediato, abster-se de tal prática, sob pena de, não o 

fazendo, ter que arcar com a mesma multa devida pelo condômino antissocial, prevista na 

Convenção de Condomínio. 
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CAPÍTULO XXIII - DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

23.1. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital - SP, que será o único competente 

para dirimir as dúvidas e as questões decorrentes deste contrato, renunciando, desde já, a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias, de um só 

teor, na presença das duas testemunhas abaixo. 

 

São Paulo, __ de _________ de 201_. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

VENDEDORA: DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

COMPRADOR:  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

COMPRADOR:  

 

Testemunhas: 

 

_______________________________ ___________________________________

___ 

Nome:  Nome:  

RG: RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Esta folha de assinaturas integra o Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade(s) Autônoma(s) e 

Outros Pactos, objetivando a(s) unidade(s) autônoma(s) n-R nº(s) __ do CONDOMÍNIO D’ HOUSE).  
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ANEXO V - CONTRATO DE SCP E TERMO DE ADESÃO 
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ANEXO VI - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 
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ANEXO VII - CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO VIII - CERTIDÃO DE MATRÍCULA 

 






































































































