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CláusulCláusula 5a 5 -  - O preço de aquisição da unidade objeto deste Instrumento,O preço de aquisição da unidade objeto deste Instrumento,
é o constante no item correspondente constante do QUADRO RESUMO,é o constante no item correspondente constante do QUADRO RESUMO,
já descontada a comissão de corretagem devida a terceiro(s)já descontada a comissão de corretagem devida a terceiro(s)
responsável(is) pela intermediação do negócio, assumidasresponsável(is) pela intermediação do negócio, assumidas
exclusivamente pelo COMPRADOR igualmente na forma do QUADROexclusivamente pelo COMPRADOR igualmente na forma do QUADRO
RESUMO.RESUMO.

Cláusula 6Cláusula 6 -  - Por força do financiamento bancário que poderá serPor força do financiamento bancário que poderá ser
concedido pelo Agente Financeiro ao concedido pelo Agente Financeiro ao COMPRADORCOMPRADOR, em especial a Caixa, em especial a Caixa
Econômica Federal, este efetuará a aquisição da fração ideal de terrenoEconômica Federal, este efetuará a aquisição da fração ideal de terreno
concomitantemente à contratação da construção do empreendimento,concomitantemente à contratação da construção do empreendimento,
por meio de empreitada global perante a por meio de empreitada global perante a VENDEDORAVENDEDORA, ou a quem esta, ou a quem esta
indicar, sendo que as condições relativas a tal empreitada global estarãoindicar, sendo que as condições relativas a tal empreitada global estarão
regradas no respectivo Contrato de Concessão do Financiamentoregradas no respectivo Contrato de Concessão do Financiamento
Bancário a ser firmado junto ao Agente Financeiro, em especial junto àBancário a ser firmado junto ao Agente Financeiro, em especial junto à
Caixa Econômica Federal, devendo os pagamentos correspondentesCaixa Econômica Federal, devendo os pagamentos correspondentes
tanto à fração ideal de terreno quanto às parcelas de construção, ocorrertanto à fração ideal de terreno quanto às parcelas de construção, ocorrer
de forma una e indivisível.de forma una e indivisível.

Cláusula 7Cláusula 7 -  - O preço certo e ajustado para a venda ora prometida, paraO preço certo e ajustado para a venda ora prometida, para
pagamento à vista, é o constante do QUADRO RESUMO, que opagamento à vista, é o constante do QUADRO RESUMO, que o
COMPRADORCOMPRADOR optou por pagar na forma ali descrita e observados os optou por pagar na forma ali descrita e observados os
demais termos deste Contrato, notadamente no que se refere àdemais termos deste Contrato, notadamente no que se refere à
incidência de juros e atualização monetária.incidência de juros e atualização monetária.

Parágrafo 1º: Todas as parcelas do preço constantes do QUADROParágrafo 1º: Todas as parcelas do preço constantes do QUADRO
RESUMO deste, vencíveis até o mês da expedição do Auto de ConclusãoRESUMO deste, vencíveis até o mês da expedição do Auto de Conclusão
da Obra (“Habite-se”), serão pagas em moeda circulante nacional eda Obra (“Habite-se”), serão pagas em moeda circulante nacional e
reajustadas mensalmente, desde o mês de assinatura deste até o seureajustadas mensalmente, desde o mês de assinatura deste até o seu
efetivo pagamento, pela atualização monetária acumulada do Índiceefetivo pagamento, pela atualização monetária acumulada do Índice
Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI),Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI),
calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O índice-base adotado neste Contrato para a parte do preço que seráO índice-base adotado neste Contrato para a parte do preço que será
reajustada pelo INCC- DI é aquele referente ao segundo mês anterior aoreajustada pelo INCC- DI é aquele referente ao segundo mês anterior ao
mês de assinatura do presente.mês de assinatura do presente.
A data-base para incidência do INCC-DI é o dia 1º (primeiro) do mês deA data-base para incidência do INCC-DI é o dia 1º (primeiro) do mês de
assinatura deste Contrato, independentemente da data de assinatura.assinatura deste Contrato, independentemente da data de assinatura.
Para a atualização das parcelas será utilizada a variação acumulada entrePara a atualização das parcelas será utilizada a variação acumulada entre
o índice base e o índice correspondente ao segundo mês anterior aoo índice base e o índice correspondente ao segundo mês anterior ao
vencimento das mesmas.vencimento das mesmas.
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ParParágrafo 2o: A partir do mês subsequente ao da expedição do Auto deágrafo 2o: A partir do mês subsequente ao da expedição do Auto de
Conclusão da Obra (“Habite- se”), o saldo devedor passará a serConclusão da Obra (“Habite- se”), o saldo devedor passará a ser
reajustado pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA),reajustado pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA),
publicado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia epublicado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), devendo ainda ser acrescidos às parcelas do preço,Estatística (IBGE), devendo ainda ser acrescidos às parcelas do preço,
juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pelo Sistema Price dejuros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pelo Sistema Price de
amortização.amortização.

O índice-base será o referente a dois meses anteriores ao mês deO índice-base será o referente a dois meses anteriores ao mês de
expedição do Auto de Conclusão da Obra.expedição do Auto de Conclusão da Obra.
Para a atualização das parcelas, deverá ser utilizada a variaçãoPara a atualização das parcelas, deverá ser utilizada a variação
acumulada entre o índice base e o índice referente a segundo mêsacumulada entre o índice base e o índice referente a segundo mês
anterior ao do vencimento da parcela a ser atualizada.anterior ao do vencimento da parcela a ser atualizada.

Parágrafo 3º: A opção do Parágrafo 3º: A opção do COMPRADORCOMPRADOR pelo pagamento a prazo não pelo pagamento a prazo não
representa qualquer alteração no preço de venda ajustado pararepresenta qualquer alteração no preço de venda ajustado para
pagamento único e à vista. Assim, os reajustamentos e juros aquipagamento único e à vista. Assim, os reajustamentos e juros aqui
pactuados expressam a livre vontade das partes em preservar o efetivopactuados expressam a livre vontade das partes em preservar o efetivo
valor da transação e o imprescindível equilíbrio econômico e financeirovalor da transação e o imprescindível equilíbrio econômico e financeiro
dessa avença, até sua final liquidação.dessa avença, até sua final liquidação.
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Cláusula 10 Cláusula 10 - - O O COMPRADORCOMPRADOR deverá comprovar a renda declarada na Ficha Cadastral dentro do prazo deverá comprovar a renda declarada na Ficha Cadastral dentro do prazo
indicado no Quadro Resumo, bem como efetuar os pagamentos de sua responsabilidade por meio deindicado no Quadro Resumo, bem como efetuar os pagamentos de sua responsabilidade por meio de
boleto bancário a ser emitido por instituição bancária indicada a critério da boleto bancário a ser emitido por instituição bancária indicada a critério da VENDEDORAVENDEDORA, a qual que se, a qual que se
encarregará da respectiva cobrança. É vedada qualquer outra forma de pagamento como Documentos deencarregará da respectiva cobrança. É vedada qualquer outra forma de pagamento como Documentos de
Ordem de Crédito (DOC), cheques, Ordem de Pagamento (OP), transferência eletrônica (TED) ou depósitoOrdem de Crédito (DOC), cheques, Ordem de Pagamento (OP), transferência eletrônica (TED) ou depósito
em contas da em contas da VENDEDORAVENDEDORA, ou outras modalidades de crédito, que não serão consideradas como, ou outras modalidades de crédito, que não serão consideradas como
cumprimento da obrigação, salvo consentimento expresso da cumprimento da obrigação, salvo consentimento expresso da VENDEDORAVENDEDORA..

Parágrafo 4º: Fica estabelecido que na hipótese de não comprovação da renda ou pagamento peloParágrafo 4º: Fica estabelecido que na hipótese de não comprovação da renda ou pagamento pelo
COMPRADORCOMPRADOR da parcela do preço relativa ao sinal e princípio de pagamento, sem a respectiva quitação em da parcela do preço relativa ao sinal e princípio de pagamento, sem a respectiva quitação em
moeda corrente nacional ou por meio de TED, desde que expressamente autorizada pela moeda corrente nacional ou por meio de TED, desde que expressamente autorizada pela VENDEDORAVENDEDORA, no, no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, tal fato implicará na automática rescisão deste Instrumento, aprazo de até 48 (quarenta e oito) horas, tal fato implicará na automática rescisão deste Instrumento, a
critério exclusivo da critério exclusivo da VENDEDORAVENDEDORA, que operar-se-á independentemente de aviso ou notificação, uma vez, que operar-se-á independentemente de aviso ou notificação, uma vez
que estará caracterizado o desinteresse do que estará caracterizado o desinteresse do COMPRADORCOMPRADOR na continuidade deste negócio. Em tal hipótese, na continuidade deste negócio. Em tal hipótese,
as partes retornarão ao status quo ante, ficando a as partes retornarão ao status quo ante, ficando a VENDEDORAVENDEDORA expressamente liberada para negociar a expressamente liberada para negociar a
unidade com terceiros, pelo preço e condições que ela livremente estipular. Fica, no entanto, ressalvado àunidade com terceiros, pelo preço e condições que ela livremente estipular. Fica, no entanto, ressalvado à
VENDEDORAVENDEDORA o direito de efetuar a reapresentação do cheque, ou ainda efetuar a cobrança judicial dos o direito de efetuar a reapresentação do cheque, ou ainda efetuar a cobrança judicial dos
valores em aberto, bem como informar aos órgãos de proteção ao crédito sobre o inadimplemento dovalores em aberto, bem como informar aos órgãos de proteção ao crédito sobre o inadimplemento do
COMPRADORCOMPRADOR, caso não opte pelo distrato automático do presente Instrumento., caso não opte pelo distrato automático do presente Instrumento.
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Cláusula 11Cláusula 11 - - Fica assegurado ao  Fica assegurado ao COMPRADORCOMPRADOR, nos termos do, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 52 da Lei 8.078/90, o pagamento antecipado totalparágrafo 2o do artigo 52 da Lei 8.078/90, o pagamento antecipado total
ou parcial do saldo devedor em aberto, desde que com a devidaou parcial do saldo devedor em aberto, desde que com a devida
atualização monetária do preço pelos índices constantes desteatualização monetária do preço pelos índices constantes deste
Instrumento, ainda que aplicados proporcionalmente até a data em queInstrumento, ainda que aplicados proporcionalmente até a data em que
for realizada a antecipação dos valores.for realizada a antecipação dos valores.

Parágrafo 1º: A antecipação parcial dar-se-á pela ordem cronológicaParágrafo 1º: A antecipação parcial dar-se-á pela ordem cronológica
inversa de seus vencimentos, não podendo ser inferior ao valorinversa de seus vencimentos, não podendo ser inferior ao valor
atualizado de uma parcela. Em caso de antecipação de mais de umaatualizado de uma parcela. Em caso de antecipação de mais de uma
parcela, ficará a critério da parcela, ficará a critério da VENDEDORAVENDEDORA aceitar valores que não aceitar valores que não
correspondam a parcelas inteiras.correspondam a parcelas inteiras.

DAS AMORTIZAÇÕESDAS AMORTIZAÇÕES
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Cláusula 12Cláusula 12 -  - A Parcela Financiamento descrita no A Parcela Financiamento descrita no QUADRO RESUMOQUADRO RESUMO
poderá ser paga pelo poderá ser paga pelo COMPRADORCOMPRADOR com recursos próprios ou recursos a com recursos próprios ou recursos a
serem obtidos junto a Agente Financiador, em especial junto à Caixaserem obtidos junto a Agente Financiador, em especial junto à Caixa
Econômica Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, dosEconômica Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, dos
sistemas Imóvel na Planta – FGTS; ou, ainda Imóvel na Planta – SBPE1,sistemas Imóvel na Planta – FGTS; ou, ainda Imóvel na Planta – SBPE1,
obrigando-se desde já e no prazo previsto neste Instrumento para oobrigando-se desde já e no prazo previsto neste Instrumento para o
vencimento da citada parcela, conforme avençado no vencimento da citada parcela, conforme avençado no QUADRO RESUMOQUADRO RESUMO, e, e
desde que o desde que o COMPRADORCOMPRADOR atenda, obrigatoriamente, às prescrições atenda, obrigatoriamente, às prescrições
regulamentares da respectiva Instituição Financeira, no prazo que vier a serregulamentares da respectiva Instituição Financeira, no prazo que vier a ser
estipulado e nas condições a seguir estabelecidas.estipulado e nas condições a seguir estabelecidas.

Cláusula 14Cláusula 14 - O  - O COMPRADOR COMPRADOR declara que sua renda familiar informada nodeclara que sua renda familiar informada no
Quadro Resumo integrante deste Instrumento, é compatível com o valor doQuadro Resumo integrante deste Instrumento, é compatível com o valor do
financiamento a ser obtido junto à Instituição Financeira, ficando obrigado,financiamento a ser obtido junto à Instituição Financeira, ficando obrigado,
sob sua exclusiva responsabilidade, a demonstrar e comprovar assob sua exclusiva responsabilidade, a demonstrar e comprovar as
exigências impostas por referida instituição, a depender do programa eexigências impostas por referida instituição, a depender do programa e
condições por ele escolhidos, por meio dos sistemas mencionados nacondições por ele escolhidos, por meio dos sistemas mencionados na
Cláusula 12 acima, à época, isentando a Cláusula 12 acima, à época, isentando a VENDEDORAVENDEDORA de qualquer de qualquer
responsabilidade pela não aprovação/obtenção do financiamentoresponsabilidade pela não aprovação/obtenção do financiamento
pretendido pelo pretendido pelo COMPRADORCOMPRADOR..

Cláusula 15Cláusula 15 -  - No momento da assinatura do contrato deNo momento da assinatura do contrato de
financiamento com o Agente Financeiro, em especial a Caixafinanciamento com o Agente Financeiro, em especial a Caixa
Econômica Federal - o que deverá ocorrer até a data estipulada naEconômica Federal - o que deverá ocorrer até a data estipulada na
Parcela Financiamento indicada no QUADRO RESUMOParcela Financiamento indicada no QUADRO RESUMO – o – o
COMPRADORCOMPRADOR, obriga-se a efetuar o pagamento de todos os, obriga-se a efetuar o pagamento de todos os
emolumentos, taxas, registros, impostos (ITBI), assessoria caso se façaemolumentos, taxas, registros, impostos (ITBI), assessoria caso se faça
necessário para a realização do financiamento e seu respectivonecessário para a realização do financiamento e seu respectivo
registro em cartório de imóveis, assim como outras despesasregistro em cartório de imóveis, assim como outras despesas
eventualmente decorrentes da obtenção do referido financiamentoeventualmente decorrentes da obtenção do referido financiamento
bancário, inclusive pelo pagamento no prazo solicitado pelabancário, inclusive pelo pagamento no prazo solicitado pela
VENDEDORAVENDEDORA, da parcela de rateio que lhe cabe no tocante à, da parcela de rateio que lhe cabe no tocante à
averbação da obra e registro da Instituição, Especificação e Convençãoaverbação da obra e registro da Instituição, Especificação e Convenção
de Condomínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis, quando dasde Condomínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis, quando das
atribuições das unidades. atribuições das unidades. Fica certo que caso no momento daFica certo que caso no momento da
assinatura do contrato de financiamento aqui referido existamassinatura do contrato de financiamento aqui referido existam
parcelas de preço ou outras obrigações não quitadas peloparcelas de preço ou outras obrigações não quitadas pelo
COMPRADORCOMPRADOR junto à  junto à VENDEDORAVENDEDORA, poderá esta não efetuar a, poderá esta não efetuar a
assinatura de tal contrato, uma vez que se encontra o assinatura de tal contrato, uma vez que se encontra o COMPRADORCOMPRADOR
em mora com suas obrigações, aplicando-se, neste caso, o disposto noem mora com suas obrigações, aplicando-se, neste caso, o disposto no
CAPÍTULO DÉCIMOCAPÍTULO DÉCIMO abaixo. abaixo.
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Cláusula 16Cláusula 16 - - Na hipótese de qualquer das despesas mencionadas no item anterior ser adiantada pela  Na hipótese de qualquer das despesas mencionadas no item anterior ser adiantada pela VENDEDORAVENDEDORA, o , o COMPRADOR COMPRADOR obriga-se, desde já, aobriga-se, desde já, a
reembolsar à reembolsar à VENDEDORAVENDEDORA tais valores, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento do aviso que lhe for dirigido neste tais valores, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento do aviso que lhe for dirigido neste
sentido, por meio do endereço eletrônico constante no QUADRO RESUMO. Ainda, nessa hipótese, fica assegurado à sentido, por meio do endereço eletrônico constante no QUADRO RESUMO. Ainda, nessa hipótese, fica assegurado à VENDEDORAVENDEDORA, o direito de corrigir, o direito de corrigir
monetariamente seus créditos, nas condições estabelecidas neste Contrato.monetariamente seus créditos, nas condições estabelecidas neste Contrato.

Cláusula 21Cláusula 21 - - O  O COMPRADORCOMPRADOR declara, por meio do presente, que para a liberação do financiamento e consequente pagamento da parcela do preço com declara, por meio do presente, que para a liberação do financiamento e consequente pagamento da parcela do preço com
recursos do Agente Financeiro, em especial a Caixa Econômica Federal, por meio dos programas antes referidos, deverá cumprir todas as exigênciasrecursos do Agente Financeiro, em especial a Caixa Econômica Federal, por meio dos programas antes referidos, deverá cumprir todas as exigências
estipuladas por tal Agente Financeiro, especialmente pela Caixa Econômica Federal, para obtenção de financiamento bancário, inclusive sobre utilização deestipuladas por tal Agente Financeiro, especialmente pela Caixa Econômica Federal, para obtenção de financiamento bancário, inclusive sobre utilização de
recursos do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, que são de seu inteiro conhecimento, especialmente as referentes à renda mensal necessária.recursos do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, que são de seu inteiro conhecimento, especialmente as referentes à renda mensal necessária.
Declara também, desde logo, que está absolutamente apto para obtenção do referido financiamento, obrigando-se a cumprir as condições necessárias noDeclara também, desde logo, que está absolutamente apto para obtenção do referido financiamento, obrigando-se a cumprir as condições necessárias no
momento da aprovação de crédito perante o Agente Financeiro, bem como a entregar toda a documentação necessária para tanto, sob pena de exclusãomomento da aprovação de crédito perante o Agente Financeiro, bem como a entregar toda a documentação necessária para tanto, sob pena de exclusão
da forma alternativa de pagamento da parcela por meio da modalidade financiamento bancário, devendo, nesta hipótese, liquidá-la com recursos próprios,da forma alternativa de pagamento da parcela por meio da modalidade financiamento bancário, devendo, nesta hipótese, liquidá-la com recursos próprios,
na forma originalmente prevista neste Instrumento, sob pena de ser caracterizado o inadimplemento contratual.na forma originalmente prevista neste Instrumento, sob pena de ser caracterizado o inadimplemento contratual.

Cláusula 22Cláusula 22 -  - Com relação ao saldo devedor do Com relação ao saldo devedor do COMPRADORCOMPRADOR correspondente às prestações vincendas após a assinatura do Instrumento Particular de correspondente às prestações vincendas após a assinatura do Instrumento Particular de
Concessão do Financiamento Bancário junto ao Agente Financeiro, em especial a Caixa Econômica Federal, obriga-se ele, Concessão do Financiamento Bancário junto ao Agente Financeiro, em especial a Caixa Econômica Federal, obriga-se ele, COMPRADORCOMPRADOR, por ocasião da, por ocasião da
assinatura do referido Instrumento, a assinar, na mesma data e concomitantemente, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida em favor daassinatura do referido Instrumento, a assinar, na mesma data e concomitantemente, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida em favor da
VENDEDORAVENDEDORA, no qual ficará assegurada a retenção da posse da unidade objeto deste contrato até que seja integralmente quitado o saldo devedor., no qual ficará assegurada a retenção da posse da unidade objeto deste contrato até que seja integralmente quitado o saldo devedor.
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Cláusula 25 - Cláusula 25 - O atraso no pagamento de quaisquer parcelasO atraso no pagamento de quaisquer parcelas
caracterizará o caracterizará o COMPRADORCOMPRADOR como inadimplente, sujeitando-o ao como inadimplente, sujeitando-o ao
pagamento à pagamento à VENDEDORAVENDEDORA o pagamento dos valores vencidos e não o pagamento dos valores vencidos e não
pagos corrigidos, nos termos deste Contrato, acrescidos de:pagos corrigidos, nos termos deste Contrato, acrescidos de:

a) atualização monetária do débito pro rata die pelos índices aquia) atualização monetária do débito pro rata die pelos índices aqui
eleitos; b) juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês;eleitos; b) juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês;
multa de 2% sobre o valor em aberto;multa de 2% sobre o valor em aberto;
despesas judiciais e extrajudiciais provocadas pelo atraso.despesas judiciais e extrajudiciais provocadas pelo atraso.

Parágrafo 1º: A multa moratória será imediatamente elevada aoParágrafo 1º: A multa moratória será imediatamente elevada ao
maior limite que venha a ser admitido em lei, na data da entrada emmaior limite que venha a ser admitido em lei, na data da entrada em
vigor de legislação que altere a que estiver em vigor atualmente.vigor de legislação que altere a que estiver em vigor atualmente.

Parágrafo 2º: Uma vez que até a conclusão das obras a Parágrafo 2º: Uma vez que até a conclusão das obras a VENDEDORAVENDEDORA
é corresponsável pelo pagamento pontual das parcelas a seremé corresponsável pelo pagamento pontual das parcelas a serem
pagas pelo pagas pelo COMPRADOR COMPRADOR junto ao Agente Financeiro, especialmentejunto ao Agente Financeiro, especialmente
a Caixa Econômica Federal, fica certo que caso a a Caixa Econômica Federal, fica certo que caso a VENDEDORA VENDEDORA tenhatenha
que efetuar qualquer pagamento por conta do inadimplemento doque efetuar qualquer pagamento por conta do inadimplemento do
COMPRADORCOMPRADOR, este valor será considerado como atraso de, este valor será considerado como atraso de
pagamento devido à pagamento devido à VENDEDORAVENDEDORA, aplicando-se neste caso as, aplicando-se neste caso as
penalidades previstas no presente Instrumento para openalidades previstas no presente Instrumento para o
inadimplemento contratual.inadimplemento contratual.

Cláusula 26Cláusula 26 - - Se o  Se o COMPRADOR COMPRADOR deixar de efetuar, nos respectivosdeixar de efetuar, nos respectivos
vencimentos, o pagamento de qualquer das parcelas mencionadas novencimentos, o pagamento de qualquer das parcelas mencionadas no
QUADRO RESUMO, será, ele, QUADRO RESUMO, será, ele, COMPRADORCOMPRADOR, notificado pela, notificado pela
VENDEDORAVENDEDORA, judicial ou extrajudicialmente a critério desta última,, judicial ou extrajudicialmente a critério desta última,
sempre no endereço indicado no QUADRO RESUMO destesempre no endereço indicado no QUADRO RESUMO deste
Instrumento, para, no prazo de 15 (quinze) dias, liquidar o débitoInstrumento, para, no prazo de 15 (quinze) dias, liquidar o débito
acrescido dos encargos abaixo elencados, sob pena de, não o fazendo,acrescido dos encargos abaixo elencados, sob pena de, não o fazendo,
ser considerado rescindido automaticamente o presente Contrato,ser considerado rescindido automaticamente o presente Contrato,
ficando a ficando a VENDEDORAVENDEDORA liberada para negociar o imóvel com terceiros: liberada para negociar o imóvel com terceiros:

Parágrafo 1º: A falta de pagamento de prestações ou parcelas noParágrafo 1º: A falta de pagamento de prestações ou parcelas no
respectivo vencimento superiores a 60 (sessenta) dias, assim como orespectivo vencimento superiores a 60 (sessenta) dias, assim como o
descumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas ou adescumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas ou a
infração de qualquer das disposições aqui estabelecidas, por parte doinfração de qualquer das disposições aqui estabelecidas, por parte do
COMPRADORCOMPRADOR, dará à , dará à VENDEDORAVENDEDORA o direito de, a seu critério, adotar o direito de, a seu critério, adotar
uma das seguintes providências:uma das seguintes providências:
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a) Considerar o presente Instrumento rescindido automaticamente e de pleno direito, observando- se o disposto nas Cláusulas 27 e 28 abaixo;a) Considerar o presente Instrumento rescindido automaticamente e de pleno direito, observando- se o disposto nas Cláusulas 27 e 28 abaixo;

b) Considerar as parcelas vincendas, devidas em sua totalidade e por antecipação nos termos do artigo 1.425, III do Código Civil Brasileiro, tornando-se exigíveis,b) Considerar as parcelas vincendas, devidas em sua totalidade e por antecipação nos termos do artigo 1.425, III do Código Civil Brasileiro, tornando-se exigíveis,
então, todas as parcelas vencidas e não pagas e as vincendas do preço, acrescidas da atualização monetária, juros, multa, encargos referidos no "caput" destaentão, todas as parcelas vencidas e não pagas e as vincendas do preço, acrescidas da atualização monetária, juros, multa, encargos referidos no "caput" desta
cláusula, sem prejuízo da aplicação do estabelecido nas Cláusulas 27 a 29 abaixo;cláusula, sem prejuízo da aplicação do estabelecido nas Cláusulas 27 a 29 abaixo;

c) Promover o Leilão dos direitos da Promessa de Venda e Compra aqui pactuada, compreendendo a fração ideal do terreno e as benfeitorias corporificadas –c) Promover o Leilão dos direitos da Promessa de Venda e Compra aqui pactuada, compreendendo a fração ideal do terreno e as benfeitorias corporificadas –
desde que ocorra o atraso superior a 3 (três) parcelas do preço, ou caso o atraso de qualquer parcela do preço seja superior a 60 (sessenta) dias. A alienação dadesde que ocorra o atraso superior a 3 (três) parcelas do preço, ou caso o atraso de qualquer parcela do preço seja superior a 60 (sessenta) dias. A alienação da
unidade autônoma será efetivada por meio de leilão extrajudicial, ficando salientado que a segunda praça será realizada uma hora após ter sido efetuada aunidade autônoma será efetivada por meio de leilão extrajudicial, ficando salientado que a segunda praça será realizada uma hora após ter sido efetuada a
primeira, e, no caso de nesta não ter sido apurado o "quantum" mencionado no parágrafo 2º, do artigo 63, da Lei nº 4.591/64. Se, mesmo em segunda praça, aprimeira, e, no caso de nesta não ter sido apurado o "quantum" mencionado no parágrafo 2º, do artigo 63, da Lei nº 4.591/64. Se, mesmo em segunda praça, a
unidade não for arrematada, serão realizados tantos leilões quantos forem necessários, até a arrematação, sendo reservado à unidade não for arrematada, serão realizados tantos leilões quantos forem necessários, até a arrematação, sendo reservado à VENDEDORAVENDEDORA o direito de o direito de
preferência. O leilão, primeira e segunda praças, será anunciado, num só aviso, publicado pelo menos uma vez em jornal de grande circulação no local ondepreferência. O leilão, primeira e segunda praças, será anunciado, num só aviso, publicado pelo menos uma vez em jornal de grande circulação no local onde
estejam sendo realizadas as obras de construção da unidade. A legitimação para a alienação, por meio de leilão extrajudicial caberá à estejam sendo realizadas as obras de construção da unidade. A legitimação para a alienação, por meio de leilão extrajudicial caberá à VENDEDORAVENDEDORA, sendo que, sendo que
para tanto, fica, desde já, investida do mandato irrevogável a que se refere opara tanto, fica, desde já, investida do mandato irrevogável a que se refere o
§ 5º, do art. 63, da lei nº 4.591/64, sendo que os poderes, ali elencados, são considerados como se aqui estivessem transcritos.§ 5º, do art. 63, da lei nº 4.591/64, sendo que os poderes, ali elencados, são considerados como se aqui estivessem transcritos.

d) Em conformidade com o disposto no artigo 67-A, inciso IV, parágrafo 14 da Lei 4.591/64, nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra ed) Em conformidade com o disposto no artigo 67-A, inciso IV, parágrafo 14 da Lei 4.591/64, nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e
venda ou de cessão ou de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial ou devenda ou de cessão ou de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de
procedimento extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far- se-á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com asprocedimento extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far- se-á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as
normas aplicáveis à execução em geral.normas aplicáveis à execução em geral.
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Cláusula 27 Cláusula 27 - - No caso de rescisão, serão apuradas as quantias pagasNo caso de rescisão, serão apuradas as quantias pagas
pelo pelo COMPRADORCOMPRADOR atualizadas de acordo com o critério utilizado para atualizadas de acordo com o critério utilizado para
o pagamento das prestações, e dela será descontado o percentualo pagamento das prestações, e dela será descontado o percentual
correspondente a 50% (cinquenta por cento). A devolução ocorrerá emcorrespondente a 50% (cinquenta por cento). A devolução ocorrerá em
uma única parcela, 30 (trinta) dias após obtenção do “Habite-se” poruma única parcela, 30 (trinta) dias após obtenção do “Habite-se” por
parte da parte da VENDEDORAVENDEDORA, ressalvada a hipótese de revenda da unidade,, ressalvada a hipótese de revenda da unidade,
situação na qual os 30 (trinta) dias para devolução terão como termosituação na qual os 30 (trinta) dias para devolução terão como termo
inicial de contagem a data da efetiva revenda.inicial de contagem a data da efetiva revenda.

Parágrafo 1o: Os valores pagos pelo Parágrafo 1o: Os valores pagos pelo COMPRADORCOMPRADOR, diretamente para, diretamente para
a intermediadora, a título de comissão, não serão considerados para aa intermediadora, a título de comissão, não serão considerados para a
apuração do montante pago e nem dos valores a serem devolvidos aoapuração do montante pago e nem dos valores a serem devolvidos ao
o o COMPRADORCOMPRADOR, tendo em vista a perfeita formalização do Contrato, tendo em vista a perfeita formalização do Contrato
entre o entre o COMPRADORCOMPRADOR e a intermediadora. e a intermediadora.
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Cláusula 35Cláusula 35 - - A unidade objeto do presente será entregue de acordo A unidade objeto do presente será entregue de acordo
com o Memorial Descritivo padrão, o qual, rubricado pelas partes passa acom o Memorial Descritivo padrão, o qual, rubricado pelas partes passa a
fazer parte integrante do presente Instrumento.fazer parte integrante do presente Instrumento.

Parágrafo 1°: O Parágrafo 1°: O COMPRADORCOMPRADOR declara expressamente ter ciência de que declara expressamente ter ciência de que
os materiais, equipamentos, mobiliários e acabamentos previstos noos materiais, equipamentos, mobiliários e acabamentos previstos no
Memorial Descritivo deste Instrumento prevalecem sobre os folhetos eMemorial Descritivo deste Instrumento prevalecem sobre os folhetos e
quaisquer anúncios de propaganda e de venda, os quais têm caráterquaisquer anúncios de propaganda e de venda, os quais têm caráter
meramente ilustrativo.meramente ilustrativo.
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Cláusula 38 - Cláusula 38 - As obras deverão estar concluídas no prazo previsto no QUADRO RESUMO, o que estará caracterizado comAs obras deverão estar concluídas no prazo previsto no QUADRO RESUMO, o que estará caracterizado com
a expedição do Auto de Conclusão de Obras (“Habite-se”), admitida uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, paraa expedição do Auto de Conclusão de Obras (“Habite-se”), admitida uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, para
mais ou para menos, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, aí incluídos, por exemplo, chuvas não sazonais, grevesmais ou para menos, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, aí incluídos, por exemplo, chuvas não sazonais, greves
que afetem o setor da construção civil, racionamentos de energia, guerras, revoluções, embargos de obra, morosidadeque afetem o setor da construção civil, racionamentos de energia, guerras, revoluções, embargos de obra, morosidade
na expedição do alvará de execução em decorrência de exigências por parte dos órgãos públicos competentes,na expedição do alvará de execução em decorrência de exigências por parte dos órgãos públicos competentes,
mudanças na política econômica, falta de materiais ou equipamentos no mercado, hipótese em que o prazo da obra serámudanças na política econômica, falta de materiais ou equipamentos no mercado, hipótese em que o prazo da obra será
prorrogado por tanto tempo quanto for o da respectiva paralisação, acrescido do tempo necessário para a retomada doprorrogado por tanto tempo quanto for o da respectiva paralisação, acrescido do tempo necessário para a retomada do
ritmo normal dos serviços.ritmo normal dos serviços.

Parágrafo 1º: Fica estabelecido que no caso de atraso na conclusão das obras na forma acima, ou seja, após o decurso doParágrafo 1º: Fica estabelecido que no caso de atraso na conclusão das obras na forma acima, ou seja, após o decurso do
prazo de conclusão acrescido da tolerância prevista no “caput” desta Cláusula, desde que motivado pela prazo de conclusão acrescido da tolerância prevista no “caput” desta Cláusula, desde que motivado pela VENDEDORAVENDEDORA,,
responderá esta perante o responderá esta perante o COMPRADORCOMPRADOR: (i) pela multa mensal equivalente a 1% (um por cento) calculada sobre os: (i) pela multa mensal equivalente a 1% (um por cento) calculada sobre os
valores efetivamente pagos pelo valores efetivamente pagos pelo COMPRADORCOMPRADOR diretamente à  diretamente à VENDEDORAVENDEDORA até então, sem a inclusão de eventuais até então, sem a inclusão de eventuais
encargos moratórios pagos, a qual será devida pela encargos moratórios pagos, a qual será devida pela VENDEDORAVENDEDORA após o vencimento do prazo mencionado no QUADRO após o vencimento do prazo mencionado no QUADRO
RESUMO e sua tolerância, até a data de expedição do Auto de Conclusão de Obras (“Habite-se”). Não são consideradosRESUMO e sua tolerância, até a data de expedição do Auto de Conclusão de Obras (“Habite-se”). Não são considerados
como valores pagos diretamente à como valores pagos diretamente à VENDEDORAVENDEDORA aqueles pagos a título de intermediação imobiliária, constantes do aqueles pagos a título de intermediação imobiliária, constantes do
QUADRO RESUMO anexo ao presente.QUADRO RESUMO anexo ao presente.

DO PRAZO DA OBRADO PRAZO DA OBRA
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Cláusula 39Cláusula 39 -  - O O COMPRADORCOMPRADOR entrará na posse do imóvel, por ocasião da assinatura do Termo de Entrega de Chaves e entrará na posse do imóvel, por ocasião da assinatura do Termo de Entrega de Chaves e
Transferência de Posse que deverá ser precedido de vistoria da unidade, no prazo previsto neste Instrumento, e desdeTransferência de Posse que deverá ser precedido de vistoria da unidade, no prazo previsto neste Instrumento, e desde
que esteja ele, que esteja ele, COMPRADORCOMPRADOR, rigorosamente em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato, especialmente, rigorosamente em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato, especialmente
a assinatura do Contrato de Concessão do Financiamento Bancário, se o caso, e necessariamente do Instrumentoa assinatura do Contrato de Concessão do Financiamento Bancário, se o caso, e necessariamente do Instrumento
Particular de Confissão de Dívida, nos termos da Cláusula 22, sempre que, na ocasião da entrega das chaves, aParticular de Confissão de Dívida, nos termos da Cláusula 22, sempre que, na ocasião da entrega das chaves, a
integralidade do preço de aquisição não estiver quitada.integralidade do preço de aquisição não estiver quitada.

Parágrafo 1o: A partir da data da assinatura do presente Instrumento ou da Assembleia de Instalação do Condomínio, oParágrafo 1o: A partir da data da assinatura do presente Instrumento ou da Assembleia de Instalação do Condomínio, o
que ocorrer por último, passarão a correr exclusivamente por conta do que ocorrer por último, passarão a correr exclusivamente por conta do COMPRADORCOMPRADOR os tributos de quaisquer naturezas os tributos de quaisquer naturezas
e, despesas de condomínio e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre a unidade orae, despesas de condomínio e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre a unidade ora
compromissada, ainda que lançados em nome da compromissada, ainda que lançados em nome da VENDEDORA,VENDEDORA, e ainda que não tenham sido entregues ao e ainda que não tenham sido entregues ao
COMPRADOR COMPRADOR as chaves da unidade.as chaves da unidade.

Parágrafo 3º: Fica terminantemente proibida a visita pelo Parágrafo 3º: Fica terminantemente proibida a visita pelo COMPRADOR COMPRADOR na obra deste empreendimento, exceto no casona obra deste empreendimento, exceto no caso
das visitas programadas e pré-agendadas pela das visitas programadas e pré-agendadas pela VENDEDORAVENDEDORA, de acordo com seus critérios e sua disponibilidade., de acordo com seus critérios e sua disponibilidade.
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Cláusula 43Cláusula 43 -  - O O COMPRADORCOMPRADOR, desde que esteja em dia com todas as obrigações aqui assumidas e que obtenha, por, desde que esteja em dia com todas as obrigações aqui assumidas e que obtenha, por
escrito, a prévia anuência da escrito, a prévia anuência da VENDEDORAVENDEDORA, poderá transferir os direitos e obrigações decorrentes do presente, poderá transferir os direitos e obrigações decorrentes do presente
Instrumento, desde que tal transferência ocorra antes da assinatura do Instrumento Particular de Concessão doInstrumento, desde que tal transferência ocorra antes da assinatura do Instrumento Particular de Concessão do
Financiamento Bancário com o Agente Financeiro, em especial, a Caixa Econômica Federal, mediante o pagamento àFinanciamento Bancário com o Agente Financeiro, em especial, a Caixa Econômica Federal, mediante o pagamento à
VENDEDORAVENDEDORA, de uma taxa de 2% (dois por cento) do preço de venda corrigido, a título de expediente pela elaboração,, de uma taxa de 2% (dois por cento) do preço de venda corrigido, a título de expediente pela elaboração,
anuência e fiscalização da cessão.anuência e fiscalização da cessão.

DA CESSÃO DE DIREITOS EDA CESSÃO DE DIREITOS E
OBRIGAÇÕES E DAOBRIGAÇÕES E DA
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MUITO OBRIGADO!MUITO OBRIGADO!

DÚVIDAS?DÚVIDAS?
MANDE PELO CHAT OU ABRA O MICROFONE.MANDE PELO CHAT OU ABRA O MICROFONE.


