Prospecto de Distribuição Pública de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto de Contratos de
Investimento Coletivo no Empreendimento Presidente Prudente Hotel
PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL
SPE HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME sob o nº 15.244.375/0001-74
Registros da Oferta Pública de Distribuição de Contratos de Investimento Coletivo – CIC nº
CVM/SRE/TIC/2019/010 (Unidade Autônoma Hoteleira), em 26 de novembro de 2019.
Característica geral da Oferta, que teve início 14 de janeiro de 2020: Distribuição pública de até 148 (cento
e quarenta e oito) unidades autônomas imobiliárias hoteleiras, sendo que dessas 148 (cento e quarenta e
oito), apenas 27 (vinte e sete) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras ainda são objeto da presente
Oferta (“Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras” ou “Unidades Hoteleiras”) com preço unitário R$
300.000,00 (trezentos mil reais), objeto de contratos de investimento coletivo ("CIC”) denominado
enquanto estiver sob a administração da Operadora Hoteleira como Comfort Hotel Presidente Prudente,
perfazendo o montante total, considerando os valores de tabela previstos para o lançamento, de até:
R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais)
Das 40 (quarenta) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras disponíveis para venda, até a presente data
foram vendidas 13 (Treze) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. Constam nas tabelas das páginas
20 a 22 – deste Prospecto, a identificação das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras disponíveis para
venda e, portanto, ainda objeto da Oferta.
Esse montante considera a soma dos valores totais de investimento para aquisição, a prazo, das 27 (vinte
e sete) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, que ainda são objeto da presente Oferta, conforme
detalhado na tabela constante na seção 3 - “Descrição do Empreendimento” – pág. 15 a 27 – deste
Prospecto. Os CIC estão sendo distribuídos pela Incorporadora SPE HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Batataes, nº 460, 10º andar, conjuntos 102 e 104, Jardim Paulista, CEP 01.423-010, devidamente inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME”) sob o nº
15.244.375/0001-74 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo ("JUCESP”) sob o NIRE 35.226.362.697 ("Incorporadora”), que terão como operadora
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hoteleira a Atlantica Hotels Internacional (Brasil) Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, 13º andar, Edifício Padauiri, Alphaville Industrial, CEP 06.454-000,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.223.966/0001-13 e com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.214.812.676 (“Operadora Hoteleira”). A Incorporadora é, para
todos os efeitos, a ofertante (“Ofertante”) dos CIC objeto da oferta pública (“Oferta”) das Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 602, de 27 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 602”).
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como recomendação de compra
das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, objeto de CIC. O investimento no Empreendimento
apresenta riscos para o investidor. Ao decidir por adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos
decorrentes do investimento. É recomendada a leitura cuidadosa deste Prospecto, com especial atenção
à seção 7 - “Fatores de Risco” – pág. 69 a 78 – deste Prospecto, bem como de todos os documentos que
compõem o CIC.
“OFERTA DE VENDA DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO NO ÂMBITO DE PROJETOS
IMOBILIÁRIOS VINCULADOS À PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. 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 HOTELEIRO E O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE
RISCO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP://WWW.COMFORTPRESIDENTEPRUDENTE.COM.BR/.
A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A
SUA QUALIDADE OU A DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO HOTELEIRO OFERTADOS.”
SPE HOTEL PRESIDENTE
PRUDENTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Operadora Hoteleira

Incorporadora

Construtora

Assessor Legal
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
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1.

DEFINIÇÕES

Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão os significados a eles a seguir atribuídos:
Acordo Comercial

Instrumento celebrado entre a Incorporadora e a
Operadora Hoteleira, contendo regramentos sobre a
implantação do Hotel.

Balancetes Mensais

Documentos contábeis que apresentam os registros
relativos às operações do Hotel, a serem apresentados
mensalmente, demonstrando o resultado da SCP.

Balanço Anual

Documento contábil integrante das demonstrações
financeiras anuais, referente ao ano fiscal, no qual
constarão todos os lançamentos relativos às operações
do exercício findo, espelhando o resultado real da
situação do Hotel.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CIC

Quando mencionados em conjunto, os Compromissos de
Venda e Compra, o Contrato de Comodato da Unidade
Autônoma

Imobiliária

Hoteleira,

o

Contrato

de

Constituição de Sociedade em Conta de Participação e o
Termo de Adesão à SCP, por meio do qual os Investidores
Adquirentes

adquirirão

as

Unidades

Autônomas

Imobiliárias Hoteleiras e a participação na SCP, e terão
direitos de remuneração, direta e indiretamente, sobre o
Empreendimento. Ficando, todos estes instrumentos,
disponíveis para consulta dos Investidores Adquirentes
até a entrega do Hotel, em versão eletrônica, no website
do

Hotel

(http://www.comfortpresidenteprudente.com.br/) e em
versão impressa nos pontos de venda (durante a Oferta).
Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Código Tributário Nacional

Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Compromisso de Venda e Compra

Contrato de Promessa de Compra e Venda de Partes
Ideais de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras,
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para Entrega Futura, a ser celebrado entre Incorporadora
e cada Investidor Adquirente para aquisição das Partes
Ideais das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras
da Oferta.
Condomínio Master

É o ente jurídico distinto dos titulares de cada uma das
unidades autônomas, com poderes de representação
dos interesses, áreas e bens comuns indivisíveis, bem
como dos interesses individuais homogêneos dos
condôminos. O Condomínio Master é composto pelos
Subcondomínios Hotel e Shopping Center.

Condômino

Titular de cada uma das unidades autônomas dos
Subcondomínios Hotel e Shopping Center previstas na
Convenção de Condomínio.

Condômino do Hotel

Titular de cada uma das Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras.

Contrato de Administração

Instrumento celebrado entre o Condomínio Presidente
Prudente Hotel e a Administradora (Operadora
Hoteleira), contendo regramentos sobre a administração
do Hotel.

Construtora

Serrano Arquitetura e Construção Ltda., sociedade
limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Coelho Lisboa, 61, Conjuntos 63, 64,
65 e 66, Cidade Mãe do Céu, CEP 03323-040,
devidamente

inscrita

no

CNPJ/ME

sob

o

nº

62.453.592/0001-54 e com seus atos constitutivos
devidamente arquivados perante a JUCESP sob o
NIRE 35.229.514.528.
Convenção de Condomínio

Instrumento que regulamenta os direitos e as relações
de propriedade entre os Condôminos do Subcondomínio
Presidente Prudente Hotel e do Subcondomínio
Shopping Center e o Condomínio Master, fixando
normas de convivência e a forma de administrar o
patrimônio.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.
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Data de Abertura

Data em que se iniciará a regular operação do CondoHotel ao público, comprovada mediante a emissão da
primeira Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida
pela Operadora Hoteleira (Administradora).

Declaração do Adquirente Investidor

Declaração a ser assinada por cada Investidor Adquirente
quando da aquisição de uma ou mais Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, objeto de CIC no
âmbito da Oferta, na forma do Anexo III (pág. 180 a 190)
a este Prospecto.

Despesas Condominiais Extraordinárias Despesas não previstas no Orçamento Anual, incluindose aquelas relacionadas às aquisições, alterações,
adições,

melhorias,

manutenções

ou

reparações

relevantes no Hotel e em suas edificações, instalações,
bens, equipamentos operacionais e FF&E das áreas
comuns, excluídas, entretanto, as despesas ordinárias,
especialmente as de reparo e manutenção cotidianas.
Despesas Operacionais

(1) Taxa de condomínio ordinária e extraordinária
(relativo a déficit de período anterior); (2) Reembolso de
salários e encargos ao condomínio; (3) Custos de vendas
sobre receitas, (4) Despesas gerais e administrativas; (5)
Custos e despesas operacionais; (6) Custo de café da
manhã; (7) Materiais de Apartamentos; (8) Tarifas
públicas dos Apartamentos; (9) Despesas financeiras e
bancárias; (10) Comissão de cartão de crédito; (11) Taxa
Mensal de Marketing Institucional; (12) Despesas com
comissão de agências de viagens e reservas; (13) Gastos
gerais de vendas e marketing; (14) Perdas estimadas para
liquidação duvidosa; (15) Lavanderia industrial; (16)
Serviços contratados; (17) Despesas com manutenção
dos Apartamentos; (18) Outras despesas com A&B (se
existir).

Despesas da Propriedade

(1) Taxa de administração e royalties sobre a receita
líquida; (2) Taxa Mensal de Incentivo; (3) Taxa de
Administração sobre alimentos e bebidas; (4) Taxa
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Mensal de Incentivo; (5) Aluguel de área de A&B (se
existir); (6) Despesa após lucro operacional de A&B (se
existir); (7) Taxas municipais dos apartamentos (IPTU);
(8) Seguro dos bens dos apartamentos; (9) Aluguel de
imóvel; (10) Aquisição/ serviços da Sociedade; (11)
Depreciação e amortização; (b.12) Fundo de Reposição
de Ativos; (13) IRPJ – imposto de renda pessoa jurídica; e
(14) CSLL – contribuição social sobre o lucro líquido.
Empreendimento

Condomínio Presidente Prudente Hotel, de destinação
multiuso.

Estudo de Viabilidade do Hotel

Relatório acerca da viabilidade hoteleira, elaborado pela
Caio Calfat Real Estate Consulting, datado de julho de
2019 e atualizado pela Caio Calfat Real Estate Consulting
em outubro de 2020, em cumprimento ao artigo 16,
inciso IV da Instrução CVM 602.

Fundo de Reposição de Ativos da SCP

Fundo constituído e mantido no âmbito da SCP, utilizado
quando necessário para pagamento dos valores
destinados principalmente a assegurar que a SCP sempre
possa contar com recursos para serem utilizados na
conservação, manutenção e reposição, esta última
quando necessária, de móveis, utensílios, aparelhos,
equipamentos e instalações das Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras, de forma a manter tais itens
dentro dos padrões internacionais da Operadora
Hoteleira e das exigências legais de segurança, higiene e
conservação.

FF&E

(Furniture,

Fixtures

Equipment)

and São todos e quaisquer bens móveis, tais como, mas não
somente, móveis, alfaias, utensílios e equipamentos que
guarnecem os Apartamentos, áreas comuns, cozinha,
banheiros, bares, lavanderia e escritórios do CondoHotel, ou sejam necessários à operação do Condo-Hotel,
de acordo com sua categoria, e desde que sua instalação
não seja permanente no Hotel.

Gastos Operacionais da SCP

Somatório

dos

custos

e

despesas

que

forem
7
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normalmente cobrados ou incorridos como um custo
operacional da SCP, segundo os princípios contábeis.
Hotel ou Condo-hotel

Condomínio Presidente Prudente Hotel, que utilizará a
denominação Comfort Hotel Presidente Prudente,
enquanto a Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.,
for a sua operadora hoteleira.

Incorporadora

SPE Hotel Presidente Prudente Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Instrução CVM 602

Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018.

Investidor Adquirente ou Proprietário e Cada uma das pessoas físicas e jurídicas, e outras
Sócio Participante

entidades, que invista no Hotel por meio da aquisição de
Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, objeto de CIC.
Os

Investidores

Adquirentes

obrigatoriamente

participarão do Pool, mediante a assinatura do
respectivo Termo de Adesão ao Contrato de Constituição
de Sociedade em Conta de Participação e Contrato de
Comodato

das

Unidades

Autônomas

Imobiliárias

Hoteleiras.
IPTU

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Lei de Condomínio e Incorporações

Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

Lei dos Corretores de Imóveis

Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978.

Lucro Operacional Bruto

Resultado obtido com a exploração hoteleira como
sendo: (+) a receita bruta; (-) impostos incidentes sobre
a receita – ISS, ICMS, PIS e COFINS (cumulativo, não
cumulativo); (-) salários, encargos e benefícios; (-) mão
de obra temporária; (-) taxa de condomínio das unidades
integrantes do Pool hoteleiro; (-) contratos fixos com
terceiros; (-) despesas administrativas; (-) custos de
vendas – alimentos e bebidas, comissões de agências de
viagens; comissão de cartão de crédito; (-) custos
operacionais – café da manhã dos hóspedes; materiais
8
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de apartamentos, tarifas públicas das unidades
integrantes do Pool hoteleiro, lavanderia industrial,
manutenção das unidades habitacionais integrantes do
Pool hoteleiro; (-) despesas financeiras; (-) despesas com
marketing e vendas.
Lucro/ (Prejuízo) da SCP

É

obtido

sequencialmente

OPERACIONAL

BRUTO,

a

partir

deduzido:

do

(-)

LUCRO

taxa

de

administração sobre a receita liquida; (-) taxa de
administração sobre o lucro operacional bruto; (-) taxa
de incentivo; (-) IPTU das unidades integrantes do Pool
hoteleiro; (-) seguro responsabilidade civil e patrimonial
das unidades integrantes do Pool hoteleiro; (-) aluguel de
imóveis; (-) juros e correções sobre empréstimos e
financiamentos; (-) fundo de reposição de ativos; (-) IRPJ
– imposto de renda pessoa jurídica; (-) CSLL –
contribuição social sobre o lucro líquido.
Memorial de Incorporação

Memorial de Incorporação do Empreendimento, datado
de 04 de outubro de 2019.

Oferta

A presente oferta pública de distribuição das Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, objeto de CIC
componente do Empreendimento.

Operadora

Hoteleira

ou Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. (que em seus

Administradora e Sócia Ostensiva

contratos será identificada como Administradora).

Plano Operacional Anual

Orçamento da operação hoteleira, a ser apresentado
anualmente

pela

Sócia

Ostensiva

aos

Sócios

Participantes, para análise e aprovação.
Pool

Sistema associativo de exploração conjunta da totalidade
das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras,
gerenciado e administrado pela Operadora Hoteleira
com fim único e exclusivo de exercer a atividade
hoteleira

no

Subcondomínio

Hotel,

através

da

constituição de uma Sociedade em Conta de Participação
(SCP).
Poolista ou Poolistas

É o Investidor Adquirente.
9
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Preço da Unidade

Preço unitário de cada Unidade Autônoma Imobiliária
Hoteleira, objeto de CIC integrante do Empreendimento.

Proprietária do Terreno

Prudenshopping S/A, sociedade anônima com sede na
Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na
Avenida Manoel Goulart, nº 2.400, Jardim das Rosas, CEP
19060-000, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº
54.584.404/0001-07 e com seus atos constitutivos
devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE nº
35.300.170.661.

Prospecto

Este Prospecto de Distribuição Pública de Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto de Contratos
de Investimento Coletivo no Condomínio Presidente
Prudente Hotel, integrante do Empreendimento, datado
de 29 de agosto de 2019 e atualizado em 25 de
novembro de 2020, em cumprimento ao artigo 16, inciso
IV da Instrução CVM 602.

Real

A moeda corrente no Brasil.

Receita Bruta

Compreende o montante das receitas provenientes das
vendas com a prestação de serviços,

mercadorias,

receitas financeiras e outras, devidamente registradas
por regime de competência, relativas a exploração da
entidade, tais como, diárias, telefonia, locação de salas
de eventos, restaurantes, bares, variação cambial,
receita financeira com aplicações e eventual alienação de
itens que componham o ativo fixo.
Receita Líquida

É o resultado da receita bruta deduzido os impostos
sobre as receitas, tais como, ISS, ICMS, PIS, COFINS
(cumulativo

e

não

cumulativo),

descontos

e

cancelamentos sobre as vendas.
Regras e Procedimentos Contábeis

Constituem-se num conjunto de regras e procedimentos
emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e demais órgãos reguladores. Aplicando-se ainda as
regras estabelecidas para fins de apuração de resultados
por centro de custo contidos no Sistema Uniforme de
10
DOCS - 1567490v1

Contabilidade Hoteleira (“U.S.O.A.”- “Uniform System of
Accounts for the Lodging Industry” – elaborado e
atualizado pela “International Association of Hospitality
Accountants – I.A.H.A.”, com base nos princípios
contábeis

gerais

aceitos

(“Generally

Accepted

Accounting Principles – GAAP”).
SCP ou Sociedade em Conta de É a sociedade constituída nos termos dos artigos 991 a
Participação

996 do Código Civil Brasileiro, a ser formada por todos os
Condôminos do Hotel, obrigatoriamente, como sócios
participantes, e pela Operadora Hoteleira, como sócia
ostensiva, com o objetivo de explorar o Pool e eventuais
áreas e equipamentos comuns do Condo-Hotel, passíveis
de exploração hoteleira.

Sócio Participante

Posição do Investidor Adquirente na SCP.

Subcondomínios

O Subcondomínio Hotel e o Subcondomínio Shopping,
quando mencionados em conjunto.

Subcondomínio
Presidente

Hotel,

Prudente

Condomínio Condomínio Presidente Prudente Hotel, independente
Hotel

Condomínio Hotel

ou financeira

e

administrativamente

dos

demais

subcondomínios, nos termos da minuta de Convenção de
Condomínio.

Subcondomínio Shopping ou Shopping Shopping
Center

Center

denominado

Prudenshopping,

independente financeira e administrativamente dos
demais subcondomínios, nos termos da minuta de
Convenção de Condomínio.

Termo de Adesão à SCP

Termo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação
internamente

denominada

“Atlantica

Hotels

International (Brasil) Ltda. – Comfort Hotel Presidente
Prudente - SCP”, a ser celebrado pelo Investidor
Adquirente concomitantemente ao Compromisso de
Venda e Compra, regulando sua relação com a
Operadora Hoteleira.
Unidade

Autônoma

(Imobiliária) Cada uma das 148 (cento e quarenta e oito) unidades

Hoteleira ou Suíte ou Apartamento

autônomas do Condomínio Hotel.
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2.

IDENTIFICAÇÃO CONSTRUTORA, DA INCORPORADORA, DA OPERADORA HOTELEIRA, DA

TITULAR DA MARCA HOTELEIRA
Incorporadora

SPE Hotel Presidente Prudente Empreendimentos
Imobiliários Ltda., acima qualificada.

Construtora

Serrano

Arquitetura

e

Construção

Ltda.,

acima

qualificada.
Operadora Hoteleira

Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., acima
qualificada.

Titular da Marca Hoteleira

Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., acima
qualificada.

Marca a ser licenciada

Comfort

Incorporadora
A SPE Hotel Presidente Prudente Empreendimentos Imobiliários Ltda., nova denominação da QDI 9
Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme 6ª alteração e consolidação do contrato social
arquivada perante a JUCESP sob o nº 107.013/20-4, em sessão datada de 26/02/2020, é uma
sociedade empresária limitada que tem por objeto a realização de empreendimento imobiliário
hoteleiro, sob o regime de incorporação imobiliária disciplinada pela Lei 4.591/64. Suas únicas sócias
são a QDI Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.318.900/0001-35, e a Serrano
Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.682.380/0001-50, cada uma na proporção de 50%
(cinquenta por cento).
Construtora
A Serrano Arquitetura e Construção Ltda. atua há 30 anos no mercado imobiliário brasileiro, com foco
na execução de serviços de construção civil residencial, comercial e empresarial, sendo que a total
interação entre Arquitetura e Engenharia proporciona resposta rápida e resultados surpreendentes.
Ao longo de todos esses anos, a Construtora foi responsável pela construção de prédios residenciais e
comerciais, escolas, faculdades, hotéis e outros empreendimentos que conhecemos no Brasil,
conforme informações extraídas do site da Construtora: http://serranoarquitetura.com.br/quem
somos/.
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A Operadora Hoteleira
Fundada em 1998, a Atlantica Hotels, sediada em São Paulo, é a maior administradora de hotéis de
capital privado da América do Sul.
A Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. é uma administradora hoteleira multimarcas, com 22
(vinte e dois) anos de atuação no mercado brasileiro e é detentora dos direitos da marca Comfort no
país. Conta com mais de 125 (cento e vinte e cinco) hotéis no país, somando mais de 20.000 (vinte mil)
apartamentos em 53 (cinquenta e três) cidades do Brasil e 7 (sete) regiões na Argentina, o que
representa uma gestão de mais de 6 (seis) bilhões em ativos imobiliários e mais de 1 bilhão de reais
em receitas líquidas sob gestão. Existem, hoje, 40 (quarenta) hotéis em implantação com a Operadora
Hoteleira, conforme informação prestada pela Operadora Hoteleira.
Atualmente, a empresa faz a gestão de mais de 4.000 (quatro mil) colaboradores, treinados e pautados
profissionalmente, pela atuação da empresa no segmento de hospitalidade. Seu departamento de
vendas opera em todo o Brasil, com mais de 190 executivos altamente qualificados, que atuam em
parceria com escritórios comerciais nos 5 (cinco) continentes e também com as maiores operadoras
de turismo e negócios do Brasil e do mundo, conforme informação prestada pela Operadora Hoteleira.
A Operadora Hoteleira detém alianças exclusivas com a Choice Hotels (dona das marcas Sleep Inn,
Comfort, Comfort Suites, Quality e Clarion), com a Radisson Group (bandeira Radisson BLU, Radisson
RED, Radisson e Park Inn by Radisson), com o Hilton Worldwide (bandeira Hilton Garden Inn) e mantém
parceria estratégica com a Starwood para administração da marca Four Points by Sheraton, além
contar com a marca própria Go Inn e oferecer a assinatura by Atlantica Hotels para hotéis
independentes:

A marca Comfort é uma marca midclass da rede norte-americana Choice Hotels. A bandeira possui
mais de 1.300 (mil e trezentos) hotéis pelo mundo, totalizando mais de 129.595 (cento e vinte e nove
mil, quinhentos e noventa e cinco) apartamentos ao redor do mundo. Atualmente a Atlantica Hotels
opera cerca de 20 (vinte) hotéis com a bandeira Comfort no país, com contratos assinados para atingir
mais de 16 (dezesseis) hotéis, conforme informação prestada pela Operadora Hoteleira.
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Algumas das informações da descrição acima foram extraídas do site da Operadora Hoteleira:
https://www.atlanticahotels.com.br/sobre-a-atlantica-hotels/.
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3.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O Empreendimento, objeto de incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964 (“Lei de Condomínio e Incorporações”), é um conjunto arquitetônico de natureza
multiuso, em construção no imóvel localizado sob nº 2.400 da Avenida Manoel Goulart e seu terreno,
composto pelas áreas A, B, C e D, situado nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, com a área
de 40.200,00 metros quadrados, e o seguinte roteiro: - Começa na confluência da área C, terreno
Municipal e a Avenida Manoel Goulart, de onde segue confrontando com a citada avenida nas
seguintes distâncias: 151,78 metros, 43,50 metros, 84,96 metros, 94,80 metros, 15,90metros, 72,65
metros, 37,80 metros e 5,46 metros, defletindo à direita, segue em curva em 37,98 metros,
confrontando com a confluência da Avenida Manoel Goulart e Avenida Washington Luiz; defletindo à
direita, segue confrontando com a Avenida Washington Luiz, nas seguintes distâncias: 66,25 metros,
79,55 metros, 35,00 metros, 69,10 metros e 49,67 metros, defletindo à direita, segue confrontando
com a faixa não edificante, nas seguintes distâncias: 110,00 metros, e 155,50 metros; defletindo à
direita, segue confrontando com a área da Prefeitura Municipal em 45,50 metros, até o ponto inicial.
As partes de propriedade e uso exclusivo do Subcondomínio Hotel, além das estabelecidas no artigo
1.331, parágrafo 2º, do Código Civil, são as abaixo discriminadas e têm, especialmente, a seguinte
localização:


Andar Subsolo: controle de acesso serviço/hóspedes, rouparia/lavandeira/triagem,

governança, DML, depósito/manutenção, escada, circulação serviço, RH, vestiário masculino, vestiário
feminino, elevador serviço, 02 poços de elevador, calçada, ambiente de gás, gerador, ambiente de lixo
reciclável, lixo orgânico e 50 (cinquenta) vagas de garagem, todas cobertas para estacionamento do
mesmo número de veículos, sendo 40 (quarenta) localizadas no nível “Estacionamento MG” e 10 (dez)
na projeção do prédio do Subcondomínio Hotel, não numeradas no projeto aprovado, porém
demarcadas em croqui anexo à Convenção de Condomínio.


Andar Térreo: lobby, lounge, caixa de escada, lavabo P.N.E., 02 lavabos, circulação, gerência,

maleiro, CPD, recepção, reserva/vendas/apoio com depósito, quadros elétricos, circulação, controle,
administração, 02 caixas de escada, depósito, 02 ambientes de reuniões, foyer, elevador serviço e 02
elevadores sociais.


Andar Mezanino: 02 caixas de escada, ambiente de café da manhã, cozinha com depósito,
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02 elevadores sociais, elevador de serviço, quadros elétricos, refeitório, circulação, descanso, 02
banhos, lavabo P.N.E., 02 lavabos, sala de ginástica.


1° ao 8° andares: 02 caixas de escadas, 02 elevadores sociais, área de circulação, elevador de

serviço, shaft e ambiente de apoio.


9º ao 13° andares: 02 elevadores sociais, elevador serviço, área de circulação, ambiente de

apoio e circulação, shaft e 02 caixas de escada.


Casa de Máquina/Barrilete: caixa de escada, barrilete, 03 apoios de máquina.



Caixa D'água: 06 caixas d'agua.

Constituem propriedade autônoma e exclusiva do Subcondomínio Hotel as 148 (cento e quarenta e
oito) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, abaixo descritas:
NOS 1° AO 8° ANDARES
09 (nove) suítes padrão e 02 (duas) suítes P.N.E. em cada andar, a saber:
1º andar: apartamentos nºs 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110 e 111, e apartamentos PNE
nºs 105 e 107
2º andar: apartamentos nºs 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210 e 211, e apartamentos PNE
nºs 205 e 207
3º andar: apartamentos nºs 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 310 e 311, e apartamentos PNE
nºs 305 e 307
4º andar: apartamentos nºs 401, 402, 403, 404, 406, 408, 409, 410 e 411, e apartamentos PNE
nºs 405 e 407
5º andar: apartamentos nºs 501, 502, 503, 504, 506, 508, 509, 510 e 511, e apartamentos PNE
nºs 505 e 507
6º andar: apartamentos nºs 601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 610 e 611, e apartamentos PNE
nºs 605 e 607
7º andar: apartamentos nºs 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 e 711, e apartamentos PNE
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nºs 705 e 707
8º andar: apartamentos nºs 801, 802, 803, 804, 806, 808, 809, 810 e 811, e apartamentos PNE
nºs 805 e 807
NOS 9º AO 13° ANDARES
- 12 (doze) suítes padrão em cada andar, a saber:
9º andar: apartamentos nºs 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 e 912
10º andar: apartamentos nºs 1001, 1002 ,1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011 e 1012
11º andar: apartamentos nºs 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,
1111 e 1112
12º andar: apartamentos nºs 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210,
1211 e 1212
13º andar: apartamentos nºs 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,
1311 e 1312
Cada uma das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras terá as seguintes áreas e fração ideal no
terreno e nas coisas comuns, a saber:
(A) Unidades autônomas tipo de final 1 a 4, 6 e 8 a 11 do 1º ao 8º andares:

Área

m²

Área privativa coberta edificada

21,850

Área comum coberta edificada

17,989

Área total edificada

39,839

Área comum descoberta

12,020

Área total (coberta + descoberta)

51,859

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,000548

(B) Unidades autônomas tipo de final 5 do 1º ao 8º andares:

Área

m²
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Área privativa coberta edificada

33,000

Área comum coberta edificada

27,170

Área total edificada

60,170

Área comum descoberta

18,161

Área total (coberta + descoberta)

78,331

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,000827

(C) Unidades autônomas tipo de final 7 do 1º ao 8º andares:

Área

m²

Área privativa coberta edificada

32,660

Área comum coberta edificada

26,889

Área total edificada

59,549

Área comum descoberta

17,964

Área total (coberta + descoberta)

77,513

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,000819

(D) Unidades autônomas tipo de final 1 a 12 do 9º ao 13º andares:

Área

m²

Área privativa coberta edificada

21,850

Área comum coberta edificada

17,989

Área total edificada

39,839

Área comum descoberta

12,020

Área total (coberta + descoberta)

51,859

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,000548

As áreas, em metros quadrados aqui referidas para as Unidades Autônomas Imobiliários Hoteleiras,
são consideras como área real, conforme sua identificação no quadro II da NBr 12.721.
O Subcondomínio Hotel contará com o direito ao uso de 50 (cinquenta) vagas de garagem para o
estacionamento do mesmo número de veículos, não numeradas no projeto aprovado, porém
discriminadas e identificadas no croqui anexo ao Memorial de Incorporação. A utilização das vagas
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pelo Subcondomínio Hotel será feita de acordo com a determinação prevista na Convenção de
Condomínio.
Características das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras
O Hotel disporá de 148 (cento e quarenta e oito) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras (também
denominadas “Apartamentos”). As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras contarão com
matrículas específicas, separadas e diversas da matrícula do terreno em que se encontrará localizado
o Empreendimento, sendo que a individualização das matrículas ocorrerá após a expedição do Auto
de Conclusão da Obra (“Habite-se”). Cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira possuirá
características específicas, de acordo com o pavimento em que se encontrará e o seu tamanho.
Os Apartamentos serão entregues pela Incorporadora mobiliados e equipados, contendo o FF&E
especificado pela Operadora Hoteleira e de acordo com o projeto aprovado perante a Prefeitura
Municipal competente.
Segue abaixo o cronograma estimado em relação aos principais eventos relacionados ao Hotel, a partir
do seu lançamento comercial, que ocorreu em 14 de janeiro de 2020:
Tabela A – Cronograma estimado:
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Tabela B.1 – Preço de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira a Prazo (36 meses):

Presidente Prudente Hotel - Tabela 36 meses
Endereço: Avenida Manoel Goulart, 2400
Presidente Prudente
31

Parcela

Mensais

Única

dez/20 e jan/21

fev/21

set/22

Fixo

Nota C

Nota C

Nota C

Unidade Tipo " A "

18.479,56

18.479,56

9.537,84

18.479,56

369.591,25

Unidade Tipo " B "

27.909,64

27.909,64

14.404,97

27.909,64

558.192,74

Unidade Tipo " C "

27.909,64

27.909,64

14.404,97

27.909,64

558.192,74

18.479,56

18.479,56

9.537,84

314.152,57

369.591,25

5,00%

10,00%

80,00%

5,00%

100,00%

Unidade

Ato

30 / 60dias

nov/20

Preço Total

1º andar ao 8º andar

9º andar ao 13º andar
Unidade Tipo " D "
Notas:
A) TABELA: Todos os valores desta tabela de preços estão expressos em reais (R$).
B) DATA DO HABITE-SE: O HABITE-SE está previsto para setembro de 2022, com carência de 6 meses conforme
compromisso de compra e venda.
C) REAJUSTE: As parcelas indicadas serão reajustadas mensalmente até o HABITE-SE pela variação do INCC e a partir desta
data serão reajustadas pela
variação do IGPM + 12% a.a de juros conforme tabela Price, conforme contrato de compra e
venda.
D) VALIDADE: A presente Tabela de preços poderá ser alterada sem prévio aviso.
E) CONTRATO: AS condições acima e as demais condições complementares da venda estão claramente explicitadas no
compromisso de compra e venda.
F) DIA DO VENCIMENTO: Para as parcelas mensais e única, o vencimento será dia 10 de cada
mês.
G) A tipologia B engloba as uhs com 32,66 m² e 33 m², devido a proximidade de metragem.
H) Não está incluído no preço do imóvel às verbas pré-operacionais (estimados para fins de referência em R$ R$ 4.300,00)
e (b) ao capital de giro (estimados para fins de referência em R$ 2.000,00), que serão deliberados na Assembleia Geral de
Instalação do Condomínio sem uso e pagos diretamente à Atlântica na forma definida na referida Assembleia.
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Tabela B.2 – Valor do investimento de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira a Prazo (24 meses):

Presidente Prudente Hotel - Tabela 24 meses
Endereço: Avenida Manoel Goulart, 2400
Presidente Prudente
20

Parcela

Mensais

Única

dez/20 e jan/21

fev/21

set/22

Fixo

Nota C

Nota C

Nota C

Unidade Tipo " A "

16.500,00

16.500,00

13.200,00

16.500,00

330.000,00

Unidade Tipo " B "

24.915,00

24.915,00

19.932,00

24.915,00

498.300,00

Unidade Tipo " C "

24.915,00

24.915,00

19.932,00

24.915,00

498.300,00

16.500,00

16.500,00

13.200,00

16.500,00

330.000,00

5,00%

10,00%

80,00%

5,00%

100,00%

Unidade

Ato

30 e 60 dias

nov/20

Preço Total

1º andar ao 8º andar

9º andar ao 13º andar
Unidade Tipo " D "

Notas:
A) TABELA: Todos os valores desta tabela de preços estão expressos em reais (R$).
B) DATA DO HABITE-SE: O HABITE-SE está previsto para setembro de 2022, com carência de 6 meses conforme
compromisso de compra e venda.
C) REAJUSTE: As parcelas indicadas serão reajustadas mensalmente até o HABITE-SE pela variação do INCC e a partir desta
data serão reajustadas pela
variação do IGPM + 12% a.a de juros conforme tabela Price, conforme contrato de compra e
venda.
D) VALIDADE: A presente Tabela de preços poderá ser alterada sem prévio aviso.
E) CONTRATO: As condições acima e as demais condições complementares da venda estão claramente explicitadas no
compromisso de compra e venda.
F) DIA DO VENCIMENTO: Para as parcelas mensais e única, o vencimento será dia 10 de cada
mês.
G) A tipologia B engloba as uhs com 32,66 m² e 33 m², devido a proximidade de metragem.
H) Não está incluído no preço do imóvel às verbas pré-operacionais (estimados para fins de referência em R$ R$ 4.300,00)
e (b) ao capital de giro (estimados para fins de referência em R$ 2.000,00), que serão deliberados na Assembleia Geral de
Instalação do Condomínio sem uso e pagos diretamente à Atlântica na forma definida na referida Assembleia.
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Tabela B.3 – Valor do investimento de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira a Prazo (financiada):

Presidente Prudente Hotel - Tabela Financiada
Endereço: Avenida Manoel Goulart, 2400
Presidente Prudente
20

Ato

30 / 60dias

nov/20

dez/20 e jan/21

fev/21

set/22

Fixo

Nota C

Nota C

Nota C

Unidade Tipo " A "

29.567,30

22.175,48

5.543,87

184.795,63

369.591,25

Unidade Tipo " B "

44.655,42

33.491,56

8.372,89

279.096,37

558.192,74

Unidade Tipo " C "

44.655,42

33.491,56

8.372,89

279.096,37

558.192,74

29.567,30

22.175,48

5.543,87

184.795,63

369.591,25

8,00%

12,00%

30,00%

50,00%

100,00%

Unidade

Mensais

Parcela Única
Preço Total

1º andar ao 8º andar

9º andar ao 13º andar
Unidade Tipo " D "

Notas:
A) TABELA: Todos os valores desta tabela de preços estão expressos em reais (R$).
B) DATA DO HABITE-SE: O HABITE-SE está previsto para setembro de 2022, com carência de 6 meses conforme
compromisso de compra e venda.
C) REAJUSTE: As parcelas indicadas serão reajustadas mensalmente até o HABITE-SE pela variação do INCC e a partir desta
data serão reajustadas pela
variação do IGPM + 12% a.a de juros conforme tabela Price, conforme contrato de compra e
venda.
D) VALIDADE: A presente Tabela de preços poderá ser alterada sem prévio aviso.
E) CONTRATO: AS condições acima e as demais condições complementares da venda estão claramente explicitadas no
compromisso de compra e venda.
F) DIA DO VENCIMENTO: Para as parcelas mensais e única, o vencimento será dia 10 de cada
mês.
G)A tipologia B engloba as uhs com 32,66 m² e 33 m², devido a proximidade de
metragem.
H) Não está incluído no preço do imóvel às verbas pré-operacionais (estimados para fins de referência em R$ R$ 4.300,00)
e (b) ao capital de giro (estimados para fins de referência em R$ 2.000,00), que serão deliberados na Assembleia Geral de
Instalação do Condomínio sem uso e pagos diretamente à Atlântica na forma definida na referida Assembleia.
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Estimativas dos custos de construção, montagem, equipagem, decoração, enxoval, despesas préoperacionais e capital de giro inicial
O preço de cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira é de R$ 369.561,00 (trezentos e sessenta e
nove mil, quinhentos e sessenta e um reais), estando englobado nesse valor apenas a decoração
(apartamento e áreas comuns) estimada em R$ 40.245,52 (quarenta mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e cinquenta e dois centavos) por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira.
Tais valores estão diferentes daqueles trazidos no Estudo de Viabilidade do Hotel, pois nele a
Consultora contratada rateou o preço da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, conforme fração
ideal (PNE e suíte padrão), enquanto a Incorporadora calculou de forma linear.
Nesse preço não está englobado o custo pré-operacional e capital de giro, os quais serão suportados
pelos Investidores Adquirentes diretamente à Operadora Hoteleira.
Os valores estimados do custo pré-operacional e de capital de giro são: R$ 4.300,00 (verbas préoperacionais) e R$ 2.000,00 (capital de giro), conforme cláusula 4.3. do Acordo Comercial. Os valores
definitivos serão definidos na Assembleia Geral de Instalação do Condomínio e pagos diretamente à
Operadora Hoteleira na forma definida na referida assembleia. Por isso, não é possível englobá-lo no
preço da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira. Abaixo tabela meramente ilustrativa:
Por Unidade
Tipologia

Valor UH

Por Unidade

Decoração Valor de Venda UH

Pré-Operacional* Capital de Giro*

Total*

A

329.315,48 40.245,52

369.561,00

4.300,00

2.000,00

6.300,00

B

497.409,30 60.782,70

558.192,00

4.300,00

2.000,00

6.300,00

* Tabela meramente ilustrativa, tendo em vista que os custos referentes as
verbas Pré-Operacionais e ao Capital de Giro são meramente estimados e não
estão englobados no Valor de Venda da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira.

Destinação das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras
Em 18 de novembro de 2016, aditada em 28 de novembro de 2018 e 07 de agosto de 2019, a
Proprietária do Terreno e a Incorporadora celebraram a “Escritura Pública de Contrato para
Desenvolvimento de Empreendimento Imobiliário de Finalidade Hoteleira com Condições Resolutivas
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Expressas e Outras Avenças” (“Escritura”), por meio do qual ficou definida a seguinte divisão das
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento:
Divisão das Unidades Autônomas
Detentora
Quantidade

de

Unidades Autônomas

Terrenista

Incorporadora

Vendidas

27

108

13

Total

148

Objeto da Oferta

27

Isto posto, de 148 (cento e quarenta e oito) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do
Empreendimento, a Incorporadora terá direito a apenas 108 (cento e oito) Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras.
Desse modo, das 108 (cento e oito) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, detidas pela
Incorporadora, 27 (vinte e sete) são objeto da presente Oferta e o restante permanecerá, por ora, no
estoque da Incorporadora. A depender do resultado desta primeira Oferta, as Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras em estoque serão objeto de uma nova oferta, a ser devidamente registrada
perante a CVM oportunamente, em atendimento ao disposto na Instrução CVM 602.
Regime Jurídico do Empreendimento
O Empreendimento será regido pela seguinte base legal acerca da incorporação imobiliária: (i) Lei de
Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; e (iii) Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978 (“Lei dos
Corretores de Imóveis”).
A alienação das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras respeita o Código Civil e segue as regras
específicas determinadas pelo CIC. O Investidor Adquirente será proprietário da Unidade Autônoma
Imobiliária Hoteleira, caso a tenha adquirido em sua integralidade, e, uma vez quitado o Compromisso
de Venda e Compra.
O Investidor Adquirente que adquirir parte ideal estará em condomínio civil com os demais
investidores proprietários das partes ideais remanescentes da mesma Unidade Autônoma Imobiliária
Hoteleira, aplicando-se as regras do condomínio civil, com as especificidades constantes do
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Compromisso de Venda e Compra.
O Investidor Adquirente de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira ou de Parte Ideal de Unidade
Autônoma Imobiliária Hoteleira, na qualidade de sócio participante, aderirá à SCP constituída para fins
de operação e exploração do Condomínio Presidente Prudente Hotel, cujas atividades hoteleiras serão
exercidas única e exclusivamente pela Operadora Hoteleira, na qualidade de sócia ostensiva da SCP,
conforme previsto na alínea “(b)” do Termo de Adesão à SCP, o qual está resumido na Seção 4 “Resumo das Disposições Contratuais do CIC - Contratos De Investimento Coletivo” (pág. 28 a 61)
deste Prospecto.
É vedado o uso residencial dos Apartamentos pelo Investidor Adquirente que, caso queira utilizar-se
do Hotel terá o direito, em havendo disponibilidade, observadas as normas do programa da Operadora
Hoteleira, denominado “Atlantica Club” ou outro programa que vier a substituí-lo, de ocupar um dos
Apartamentos do Hotel, consoante estipulado no Contrato de Constituição da SCP.
O Investidor Adquirente, assim, fará jus à distribuição de lucros da SCP, decorrentes da exploração da
atividade hoteleira, ficando, também, responsável por prejuízos, em caso de resultado negativo da
SCP, conforme detalhado na seção 6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes e da Operadora
Hoteleira” – pág. 66 a 68 – deste Prospecto.
A Operadora Hoteleira, sem prejuízo, responderá por casos de comprovada ilegalidade, má-fé ou má
administração e gestão, conforme detalhado na seção 4 - “Resumo das Disposições Contratuais do
CIC” (pág. 28 a 61), mais especificamente quando trata do Contrato de Constituição da SCP – pág. 33
a 43 – deste Prospecto, e conforme Contrato de Constituição da SCP. Para informações sobre cada um
desses contratos, o Investidor Adquirente deve consultar a seção 3 - “Resumo das Disposições
Contratuais do CIC – Contratos de Investimento Coletivo” – pág. 28 a 61 – deste Prospecto.
Patrimônio de Afetação
A incorporação do Hotel está submetida ao regime da afetação, nos termos do artigo 31-A e seguintes
da Lei de Condomínio e Incorporações, conforme previsto no item (e) da Cláusula 12.4 do
Compromisso de Venda e Compra.
Dessa forma, em decorrência da instituição do patrimônio de afetação, o terreno e as acessões objeto
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da incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão
apartados do patrimônio da Incorporadora e constituirão patrimônio de afetação, destinado à
consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos
adquirentes, conforme estabelece o artigo 31-A da Lei de Condomínio e Incorporações.
Incorporação, Construção e Operação Hoteleira
O Hotel, incorporado pela Incorporadora, será construído pela Serrano Arquitetura e Construção Ltda.
e operado pela Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., sob a marca “Comfort Hotel Presidente
Prudente”, de acordo o Compromisso de Venda e Compra e nos termos do Acordo Comercial
celebrado entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira.
Para maiores informações sobre a Incorporadora, Construtora e a Operadora Hoteleira, o Investidor
Adquirente deve consultar a seção 2 - “Identificação da Incorporadora, Construtora e Operadora
Hoteleira” – pág. 12 a 14 – deste Prospecto. Para maiores informações sobre o contrato que regula a
operação hoteleira do Hotel, o Investidor Adquirente deve consultar a seção 4 - “Resumo das
Disposições Contratuais do CIC” – pág. 28 a 61 – deste Prospecto.
Data de Lançamento do Empreendimento
O lançamento das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras foi realizado em 14 de janeiro de 2020,
após o registro da presente oferta na CVM e quando da divulgação do anúncio de início de distribuição.
Estudo de Viabilidade do Hotel
Foi elaborado Estudo de Viabilidade do Hotel, datado de julho de 2019 e atualizado em outubro de
2020, em cumprimento ao artigo 16, inciso IV da Instrução CVM 602, que compreende a análise de
potencial técnico e financeiro do Hotel, do mercado e das possibilidades de rendimento. Este estudo
será atualizado anualmente pela Incorporadora até o encerramento da Oferta, ficando disponível para
consulta dos Investidores Adquirentes até a entrega do Hotel, em versão eletrônica, no website do
Hotel e em versão impressa nos pontos de venda (durante a Oferta). O Estudo de Viabilidade do Hotel
não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, como uma recomendação de investimento no
Hotel. O investimento no Hotel apresenta riscos para o Investidor Adquirente. Ao decidir por adquirir
as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, os Investidores Adquirentes deverão realizar sua
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própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. Para informações sobre os
principais riscos envolvidos na aquisição do Hotel, o Investidor Adquirente deve consultar a seção 7 “Fatores de Risco” – pág. 69 a 77 – deste Prospecto.
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4.

RESUMO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS DO CIC – CONTRATOS DE INVESTIMENTO

COLETIVO
Compromisso de Venda e Compra
Cada Investidor Adquirente interessado em adquirir uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras, objeto de CIC integrante do Empreendimento, deverá celebrar com a Incorporadora o
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma, para Entrega
Futura e Outras Pactos do Empreendimento Presidente Prudente Hotel, constante do Anexo I (pág. 91
a 126) deste Prospecto, também denominado neste Prospecto de Compromisso de Venda e Compra,
por meio do qual a Incorporadora promete vender a cada Investidor Adquirente, individualmente, e
este, por sua vez, a adquirir, para entrega futura, pronta e acabada, Unidade Autônoma Imobiliária
Hoteleira e correspondente participação nas áreas de uso comum.
O Compromisso de Venda e Compra é composto por um quadro resumo e por cláusulas contratuais
que disciplinam o negócio a ser celebrado.
No quadro resumo, têm-se as qualificações da Incorporadora, da Proprietária e do Investidor
Adquirente, bem como a descrição do Empreendimento e das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras a serem adquiridas.
Nos termos do quadro resumo, a Incorporadora será a responsável pelo pagamento da corretagem,
devendo pagar diretamente ao credor respectivo (a empresa imobiliária e seus corretores associados),
o valor total acordado, nos termos dos Compromissos de Venda e Compra firmados, e na forma
estipulada nas notas fiscais e/ou nos recibos prestadores de serviços autônomos apresentados pela
empresa imobiliária e seus corretores associados, entretanto, na hipótese de desistência ou resolução
do Compromisso de Venda e Compra por inadimplemento do Adquirente Investidor, o valor pago a
título de corretagem será deduzido do saldo a devolver na forma prevista no artigo 2º da Lei nº
13.786/2018, que altera o artigo 67-A de Lei de Incorporação.
Tendo em vista a destinação hoteleira atribuída ao Condomínio Hotel, a Operadora Hoteleira será
contratada pelos Investidores Adquirentes para, com exclusividade, gerir os serviços hoteleiros
ofertados no Condomínio Hotel, por meio de uma única estrutura jurídica, estruturada em uma
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sociedade em conta de participação (nos termos do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta
de Participação, resumido na seção 4 “Resumo das Disposições Contratuais do CIC – Contratos de
Investimento Coletivo” (pág. 28 a 61) – deste Prospecto) – denominada internamente “Atlantica Hotels
International (Brasil) Ltda. – Comfort Presidente Prudente – SCP” (a “SCP”) - que assegure a posse de
todos os Apartamentos, para que em conjunto sejam elas utilizadas como meio de hospedagem, assim
como as áreas comuns necessárias à prestação dos ditos serviços. A Operadora Hoteleira será a sócia
ostensiva da SCP, e os Investidores Adquirentes serão os sócios participantes.
Para fins da administração do Hotel pela Operadora Hoteleira, em consonância com os contratos que
foram firmados com a Incorporadora, os quais são de total conhecimento dos Investidores
Adquirentes que, por sua vez, se obrigam a fazer com que sejam sempre mantidas regras básicas a
atender as necessidades operacionais do Condomínio Hotel, tais como, dentre outras, a instalação e
manutenção do Condomínio Hotel, a contratação de seguros para atender aos padrões da Marca
Comfort escolhida em conjunto pela Operadora Hoteleira e pela Incorporadora para utilização no
Empreendimento, e também aqueles necessários à proteção patrimonial e de responsabilidade civil à
adoção de adequado sistema de remuneração e incentivos dos empregados do Empreendimento,
inclusive por meio da concessão de bônus, assistência médica etc.
É vedada a utilização das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras para quaisquer outros fins que
não os exclusivamente hoteleiros, não sendo permitida, desta forma, a sua utilização para finalidades
meramente residenciais. Caso o Investidor Adquirente deseje utilizar as Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras, este deverá hospedar-se no Hotel e, como os demais hóspedes/clientes, estará
sujeito às normas e preços estabelecidos pela Operadora Hoteleira, sendo-lhe alocada o Apartamento
que estiver disponível quando da utilização, não necessariamente aquele do qual ele é titular.
Serão disponibilizadas de forma gratuita para uso da Operadora Hoteleira, visando à divulgação e à
promoção da Marca e as atividades hoteleiras que serão desenvolvidas no Hotel, a fachada, as áreas
comuns do Hotel e as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras para que, observando a legislação
vigente, o projeto específico de comunicação visual do Empreendimento, o Contrato de Constituição
da SCP e o Contrato de Administração.
Para fins operacionais, a Operadora Hoteleira poderá alterar a designação atribuída para as Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras na Convenção de Condomínio, de forma a otimizar a exploração
hoteleira, se for o caso.
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Os Investidores Adquirentes, na qualidade de Condôminos do Subcondomínio Hotel, devem observar
os deveres previstos na Convenção Condominial, em especial aqueles estabelecidos na Seção 5 da
Convenção Condominial, ou na legislação aplicável.
O preço certo e ajustado para a venda prometida das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras é o
constante no quadro resumo dos Compromissos de Venda e Compra, podendo o valor ser pago à vista
ou a prazo, observadas as cláusulas contratuais 2.1. e seguintes, notadamente no que diz respeito à
incidência de juros e atualização monetária. As parcelas serão reajustadas mensalmente desde o mês
da assinatura do Compromisso de Venda e Compra até o efetivo pagamento, (i) pela atualização
monetária acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI),
calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), até o mês da expedição do Auto de
Conclusão da Obra (Habite-se), e (ii) pelo índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), publicado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), a partir de então, de acordo com o previsto no item “E” do Quadro
Resumo do Compromisso de Venda e Compra.
As datas de vencimento das parcelas do Preço da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira não têm
qualquer vinculação com a conclusão das obras, ou mesmo com a entrega da Unidade Autônoma
Imobiliária Hoteleira e início das atividades hoteleiras no Hotel, conforme estabelecido no item 2.6 dos
Compromissos de Venda e Compra. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de boleto
bancário a ser enviado ao Investidor Adquirente, dirigido ao endereço por ele fornecido, ou outro meio
que venha a ser determinado pela Incorporadora, conforme item 2.5. do Compromisso de Venda e
Compra.
Se o Investidor Adquirente deixar de realizar o pagamento de qualquer das parcelas acordadas com a
Incorporadora constantes do quadro resumo do Compromisso de Venda e Compra nos respectivos
vencimentos, o Investidor Adquirente será notificado judicial ou extrajudicialmente pela
Incorporadora a, no prazo de 15 (quinze) dias, liquidar o débito, acrescido de: (i) atualização monetária
de débito pro rata die pelos índices eleitos no Compromisso de Venda e Compra; (ii) juros de mora de
1% (um por cento) ao mês ou fração do mês; (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto;
e (iv) despesas judiciais e extrajudiciais provocadas pelo atraso, conforme previsto no Compromisso
de Venda e Compra.
A falta de pagamento de prestações ou parcelas no respectivo vencimento, o descumprimento de
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quaisquer das obrigações assumidas ou a infração de qualquer norma estabelecida no Compromisso
de Venda e Compra por parte do Investidor Adquirente, conforme mencionado no item 3.5 no
Compromisso de Venda e Compra, dará à Incorporadora o direito de, a seu critério: (i) considerar o
Compromisso de Venda e Compra rescindido automaticamente e de pleno direito; (ii) considerar as
parcelas vincendas devidas em sua totalidade e por antecipação, tornando-se exigíveis todas as
parcelas vencidas e não pagas; e (iii) promover o leilão dos direitos da promessa de venda e compra
pactuada no Compromisso de Venda e Compra, em se tratando de alienação fiduciária.
Na hipótese de desfazimento do Compromisso de Venda e Compra mediante distrato ou resolução
por inadimplemento absoluto da obrigação do Investidor Adquirente, este terá direito à restituição
das quantias que houver pago diretamente à Incorporadora atualizadas na forma prevista no Quadro
Resumo, deduzindo-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos por ele à
Incorporadora, nos termos do artigo 67-A, parágrafo 5º, da Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018,
na forma prevista na letra “H” do Quadro Resumo, e demais deduções também previstas na letra “H”
do Quadro Resumo, nos termos do artigo 67-A, parágrafo 2º, da Lei 13.786, de 27 de dezembro de
2018.
As obras tem seu término previsto para 30 de setembro de 2022 (“Prazo Estimado de Obra”), admitida
uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias (“Prazo de Tolerância”), a critério da Incorporadora,
por qualquer motivo, 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, mudanças na política econômica e falta de materiais ou equipamentos
no mercado, hipótese em que o Prazo Estimado de Obra e o Prazo de Tolerância serão prorrogados
por tanto tempo quanto for o da paralisação da mesma, mais o necessário para a retomada do ritmo
normal dos serviços.
Em que pese o disposto acima, concluída a obra civil, caracterizada por meio da expedição do Habitese, serão iniciados os serviços de decoração, montagem e equipamento das unidades autônomas e das
áreas comuns do Empreendimento, com prazo previsto para 3 (três) meses contados da data da
expedição do Habite-se, admitida uma tolerância de 60 (sessenta) dias (“Prazo de Implantação”), sem
prejuízo da dilação de tal prazo por motivo de força maior e caso fortuito, quando então o prazo será
prorrogado por tempo equivalente à paralisação das mesmas mais o tempo necessário para a
retomada do ritmo normal das citadas atividades.
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O início das atividades hoteleiras somente ocorrerá após a expedição do Habite-se, término da
montagem, equipagem e decoração do Condo-hotel (áreas comuns e Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras), recebimento do Condo-hotel pela Operadora Hoteleira, expedição de todas
as licenças que permitam a regular operação e funcionamento do Condo-hotel como um meio de
hospedagem, assim como o pagamento, pelos Investidores Adquirentes, das despesas préoperacionais e capital de giro definidos na Assembleia Geral de Instalação sem Uso.
A escritura de compra e venda da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira será outorgada
necessariamente após o implemento das seguintes condições cumulativas: a) liberação das garantias
eventualmente outorgadas a terceiros pela Incorporadora; b) pagamento das despesas oriundas do
Compromisso de Venda e Compra; c) pagamento integral do Preço da Unidade Autônoma Imobiliária
Hotel, de acordo com as condições constantes do Compromisso de Venda e Compra; e) cumprimento
das demais obrigações do Compromisso de Venda e Compra, de natureza pecuniária ou nãopecuniária.
Sem prejuízo das condições resolutivas previstas no Compromisso de Venda e Compra, o referido
Compromisso de Venda e Compra será celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, assim,
extensivo e obrigatório aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários dos
contratantes, ficando, da assinatura do Compromisso de Venda e Compra, autorizados às partes
envolvidas a efetuar todos os registros, averbações e cancelamentos que forem necessários perante o
Oficial de Registro de Imóveis competente.
Nos termos do Compromisso de Venda e Compra, os Investidores Adquirentes deverão declarar
ciência e concordar, por meio de cláusula específica e explícita do Compromisso de Venda e Compra,
que a Incorporadora poderá onerar o terreno e todas as benfeitorias e acessões sobre ele erigidas,
incluindo-se as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, para garantia de financiamento bancário
a ser obtido para a construção do Empreendimento, cuja liquidação é de responsabilidade exclusiva
da Incorporadora.
A Incorporadora tem o direito de, a qualquer momento, transferir a terceiros seus direitos, obrigações
e créditos decorrentes do Compromisso de Venda e Venda, em razão da concessão de financiamento
ou de outra forma de captação de recursos para a construção do Empreendimento ou, ainda, da
adoção de procedimentos para antecipação de resultados do Empreendimento, cedendo os créditos
a companhias securitizadoras e/ou instituições, financeiras ou não, que operem em securitização,
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juntamente com as garantias que lhes sejam acessórias e/ou constituindo as garantias necessárias
(hipoteca, alienação fiduciária ou outra) sobre o Empreendimento ou sobre a Unidade Autônoma
Imobiliária Hoteleira e suas acessões para efetivação da cessão, relativamente ao pagamento do Saldo
do Preço então vincendo.
Em razão da sua aprovação perante os órgãos públicos competentes e sua destinação, as Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras serão exploradas pela Operadora Hoteleira e não poderão ser
utilizadas para outros fins pelos Investidores Adquirentes, sendo que eventual utilização direta
manterá seu caráter de uso hoteleiro, porquanto os Investidores Adquirentes serão considerados
como hóspedes do Hotel, devendo hospedar-se no Hotel como os demais hóspedes/clientes, estando
sujeito às normas e preços estabelecidos pela Operadora Hoteleira, sendo-lhe alocado o Apartamento
que estiver disponível quando da utilização, não necessariamente aquela do qual ele é titular.
Conforme informações constantes do Compromisso de Venda e Compra, além do preço da Unidade
Autônoma Imobiliária Hoteleira, correrão por conta do Investidor Adquirente as verbas préoperacionais e de capital de giro que serão definidas conforme orçamento pré-operacional,
deliberados e decididos na Assembleia Geral de Instalação do Condomínio sem uso e pagos
diretamente à Operadora Hoteleira.
De forma geral, o orçamento pré-operacional deverá prever gastos com as seguintes despesas que
seguem apresentadas de forma exemplificativa, mas não exaustiva: (i) seleção, contratação e
treinamento de pessoal; (ii) aquisição de insumos, bens e utensílios para as áreas de alimentos e
bebidas; (iii) material impresso, programa de marketing, vendas e ações promocionais para o
lançamento de abertura do Hotel, incluindo planos de mídia, material promocional impresso, festa de
abertura, etc.; (iv) expedição de licenças; e (v) capital de giro inicial.
Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação
Os serviços hoteleiros ofertados no Condomínio Hotel serão geridos por meio de uma sociedade em
conta de participação (a SCP), na qual constam como sócia ostensiva a Operadora Hoteleira e, como
sócios participantes, os Investidores Adquirentes. O objetivo da SCP é a operação hoteleira que a
Operadora Hoteleira empreenderá em seu nome, na qualidade de sócia ostensiva da SCP, através do
comodato de todas as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e Áreas Comuns do Hotel,
especificamente para fins de hospedagem.
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Nos termos do disposto no artigo 991 do Código Civil, fica certo que o exercício da atividade
constitutiva do objeto social da SCP e o estabelecimento de relações e obrigações de qualquer
natureza com terceiros competirão, com exclusividade, à Sócia Ostensiva, em seu nome individual e
sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os sócios participantes exclusivamente dos
resultados correspondentes, na medida e forma previstas no Compromisso de Venda e Compra.
São obrigações dos Investidores Adquirentes (sócios participantes), entre outras:
Prover a SCP com bens e recursos necessários, especialmente mediante a cessão de direitos de uso
das Unidades Autônomas Imobiliárias Hotel, benfeitorias e equipamentos que lhes correspondam a
título de ativos imobilizados para que a Operadora Hoteleira possa desenvolver o objeto da SCP;
a)

Participar do fundo de custeio das despesas de implantação da SCP, pagando a esta a importância

que lhe couber, prevista no Plano Operacional Anual elaborado pela Operadora Hoteleira;
b)

Quitar: (i) as Verbas Pré-Operacionais Condominiais e do Pool; (ii) as despesas relativas ao IPTU

do Apartamento; (iii) as taxas de condomínio extraordinárias; e, (iv) os valores solicitados pela
Operadora Hoteleira que se mostrem necessários à operação hoteleira. O Investidor Adquirente
obriga-se, também, a quitar as taxas de condomínio ordinárias de seu Apartamento, sempre que
houver solicitação da Administradora.
c)

Obriga-se, ainda, em qualquer época em que a demonstração dos resultados das operações da

SCP apresentar prejuízo, a aportar a contribuição correspondente à sua participação nesse prejuízo,
sob pena de rescisão contratual, dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento do respectivo aviso,
determinada de acordo com a seguinte fórmula: prejuízo apurado x número de quotas do Investidor
Adquirente, dividido pela soma das quotas de todos os Investidores Adquirentes. Após o vencimento,
o valor em atraso será corrigido monetariamente, levando-se em consideração as disposições contidas
na Cláusula VII.5, do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação.
Adicionalmente, enquanto perdurar o atraso, o Investidor Adquirente terá suspenso o seu direito ao
recebimento de quaisquer valores devidos pela SCP.
d)

Efetuar, em favor da Administradora, contra solicitação e respectiva comprovação desta, o

reembolso de toda e qualquer importância que, a qualquer momento, a Administradora venha a ser
obrigada a desembolsar e que, por sua natureza, caracterize-se como uma responsabilidade da SCP,
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inclusive depois de seu eventual término, limitando-se a responsabilidade da Administradora por
perdas correspondentes ao valor dos fundos por ela adiantados conforme previsto no Contrato de
Constituição de SCP e daquelas decorrentes de comprovados atos de má gestão.
O Condomínio Hotel assume perante a SCP, como responsável subsidiário, as obrigações estabelecidas
para os Adquirentes Investidores no Contrato de Constituição de SCP, podendo ser demandado em
nome próprio e em conjunto com os Adquirentes Investidores inadimplentes, por quaisquer
obrigações lá estabelecidas.
Nesta hipótese, o Condomínio Hotel se ressarcirá de tal pagamento promovendo o respectivo rateio
extraordinário de quotas condominiais entre todos os Adquirentes Investidores, assim como
realizando as medidas judiciais competentes para receber do Adquirente Investidor e inadimplente os
valores devidos na SCP.
Constituem direitos do Adquirente Investidor:
a)

Receber os dividendos de sua participação na SCP;

b)

Em havendo disponibilidade, observadas as normas do programa da Administradora “Atlantica

Club” ou outro programa que vier a substituí-lo, de ocupar um dos Apartamentos do Condo-Hotel,
conforme as seguintes condições: (i) o Adquirente Investidor pagará pelo período de ocupação o preço
vigente praticado pela SCP na época em que se der a hospedagem, com desconto no valor da melhor
tarifa do site da Administradora, calculado de acordo com a política do mencionado programa
“Atlantica Club” ou outro que vier a substituí-lo; (ii) o Adquirente Investidor deverá solicitar a
ocupação diretamente ao Condo-Hotel, com antecedência máxima de 15 (quinze) dias; (iii) na ocasião
em que estiverem ocupando um Apartamento do Condo-Hotel, o Adquirente Investidor permanecerá
com todos os seus direitos ao recebimento dos resultados das operações, na forma aqui prevista.
São obrigações da Operadora Hoteleira, entre outras:
a)

Promover, manter e administrar todos os serviços necessários às operações que constituem o

objeto da SCP, de acordo com o padrão de qualidade por ela exigido e pela Rede à qual pertence a
Marca;
b)

Realizar a seleção, treinamento e fiscalização de todos os empregados que exercerão atividades
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para a SCP os quais, à exceção daqueles que eventualmente se encaixarem nas condições mencionadas
na letra (c), abaixo, serão sempre empregados do Condomínio Hotel;
c)

Destacar os empregados ou prestadores de serviços por ela contratados, para trabalhar, em

caráter temporário ou permanente, de forma exclusiva ou não (ou seja, poderão ser destacados,
exemplificativamente, diretores divisionais de operações, diretores e gerentes regionais de
controladoria, gerentes regionais de vendas ou manutenção etc. para atender a vários
empreendimentos situados na mesma área geográfica), para a SCP. Os valores dos salários, encargos,
benefícios ou os custos dos prestadores de serviços serão considerados como despesas da SCP, e
mensalmente reembolsados à Operadora Hoteleira, ou rateados com esta, conforme o caso, incluindose, ainda, os tributos incidentes sobre tal reembolso, desde que aprovados no Plano Operacional Anual
da SCP;
d)

Definir a política de marketing e vendas da SCP, inclusive contratando terceiros que se façam

necessários ao desenvolvimento dessa política;
e)

Definir também a política de concessões, locações, exploração e crédito das áreas comuns do

Condomínio Hotel destinadas a alimentos e bebidas, lojas, agências e demais espaços comerciais
localizados nas áreas comuns do Condomínio Hotel, cuja exploração esteja a cargo da SCP;
f)

Incluir o Apartamento no sistema da central de reservas da Rede à qual pertence à Marca, em

sistema informatizado que permita a realização de reservas das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras do Pool diretamente do exterior ou não, através de terminais de companhias de aviação,
agências de turismo e outras entidades (Global Distribution System - GDS). O custo deste serviço, que
engloba também canais de distribuição, CMNET, Self-Booking Tools, dentre outros ainda que não
presentes no anexo denominado Serviços de Reservas, será debitado como despesa da SCP e
corresponderá aos valores estipulados no Anexo 3 do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta
de Participação. Os referidos custos poderão variar em razão de aumento ou redução no custo do
fornecimento desses serviços, visando a cobrança de valores equivalentes para todos os
Apartamentos, apart-hotéis e hotéis da Rede à qual pertence a Marca, no Brasil e no exterior,
mediante aviso prévio enviado pela Operadora Hoteleira, com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência, ao Conselho de Representantes do Pool. Será considerada como uma transação de
reserva qualquer comunicação oral ou escrita feita por, ou em nome de, um indivíduo, ou grupo de
indivíduos, confirmando a reserva de qualquer apartamento (independentemente do número de
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pernoites reservados); não será considerada uma transação de reserva qualquer comunicação relativa
a uma reserva já confirmada ou qualquer reserva que seja posteriormente cancelada antes da data de
chegada do hóspede ao Condo-Hotel;
g)

Ter celebrado, nos exatos termos do Anexo 4 do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta

de Participação, a contração da empresa Hotel Direto Ltda. a fim de promover e captar reservas de
apartamentos e eventos (salas, equipamentos e Alimentos & Bebidas) dos clientes e segmentos de
mercado específicos atendidos pela carteira da equipe de vendas da Hotel Direto Ltda.;
h)

Manter, na sua sede ou em outro local por ela designado, escrituração contábil e fiscal das

operações da Sociedade, com escrituração contábil em conformidade com as normas brasileiras de
contabilidade (NBC), e elaborar a cada ano Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados. A
remuneração mensal pelos serviços de supervisão dos relatórios e livros fiscais da SCP (“processing
fee”), pactuada no valor de R$ 27,00 (mensal) por Apartamento, deverá ser paga, juntamente com a
taxa de administração conforme previsto no Contrato de Administração;
i)

Mandar realizar, quando solicitado pelo Conselho de Representantes do Pool, às custas da SCP,

auditoria externa e independente para verificar a escrituração de que trata a letra anterior;
j)

Adquirir os suprimentos do Condo-Hotel apenas de fornecedores homologados pela

Administradora, às custas da operação hoteleira, ficando estabelecido que o Conselho de
Representantes do Pool poderá apresentar fornecedores à Administradora e sujeitá-los à
homologação, ficando desde já estabelecido que os fornecedores homologados pela Administradora
deverão seguir os padrões de qualidade e valores compatíveis com o mercado;
k)

Supervisionar a elaboração e fornecer ao Adquirente Investidor, até o dia 20 (vinte) de cada mês,

o demonstrativo financeiro e contábil da operação da SCP no mês anterior;
l)

Elaborar o Plano Operacional Anual para as atividades da SCP, nos termos da Cláusula XIII, do

Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, apresentando-o ao Conselho de
Representantes do Pool em até 60 (sessenta) dias antes do final de cada ano fiscal;
m) Conservar, com recursos da SCP, o Apartamento, cuidando para que este e seus pertences sejam
mantidos em bom estado de funcionamento, conservação e limpeza, responsabilizando-se pela sua
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devolução ao término do Contrato de Comodato nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvado
o desgaste decorrente do uso normal;
n)

Promover e/ou participar, com recursos da SCP, nos termos de sua política de recursos humanos

ou conforme determinado pela Licenciadora da Marca, de programas de treinamento para os
empregados do Condomínio Hotel. Tais programas internos de treinamento não substituem
treinamentos especializados de mercado, que deverão ser orientados pela Administradora e incluídos
no Plano Operacional Anual;
o)

Incluir a SCP nos programas de marketing e vendas promovidos, e/ou indicados, pela Operadora

Hoteleira e/ou pela Rede à qual pertence à Marca, em benefício do Condo-Hotel, tais como programas
de fidelidade Operadora Hoteleira e da Marca, dentre outros;
p)

Contratar, às expensas da SCP, (i) seguro de responsabilidade civil para estabelecimento de

hospedagem, que oferece defesa e reparação contra pedidos de indenização por lesões corporais,
morte ou danos materiais que ocorram com hóspedes e clientes do Condo-Hotel, nas dependências
do Condo-hotel. Fica estabelecido que o seguro de responsabilidade civil terá cobertura que inclua a
SCP, o Condomínio Hotel, a Administradora, a Licenciadora, as Afiliadas, os respectivos
acionistas/sócios, diretores, empregados e agentes de todas estas como segurados adicionais, sendo
que o valor da respectiva apólice deverá corresponder, em moeda corrente e na data da contratação,
a no mínimo US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares); (ii) seguro de responsabilidade civil de
empregador e/ou seguro de reparação ao empregado; (iii) seguro de responsabilidade civil para
guarda de veículos com ampla cobertura, incluindo cobertura por colisão com veículo próprio, alugado
ou de quaisquer terceiros, incêndio, roubo, furto ou qualquer dano causado ao veículo enquanto sob
a guarda do Condo-Hotel; (iv) seguro que, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, no caso
de paralisação temporária ou definitiva da operação do Condo-Hotel, assegure o pagamento: (a) do
valor equivalente ao lucro líquido previsto para o Condo-Hotel; (b) de todas as despesas incorridas
para o Condo-Hotel; (c) das remunerações fixadas neste instrumento (lucros cessantes da Operadora
Hoteleira, do Condomínio Hotel e da SCP); (d) das eventuais despesas com transferência dos escritórios
e pagamento do aluguel do novo local; e (iv) seguro patrimonial contra incêndio, raio e explosão,
tumulto, dano elétrico, vendaval, equipamentos estacionários, desmoronamento, alagamento, danos
a tanques ou tubulações, ou outros sinistros que causem destruição no todo ou em parte nos bens e
equipamentos que guarnecem os Apartamentos. Além dos seguros previstos neste ite, a Operadora
Hoteleira poderá indicar outros seguros com base na sua experiência profissional bem como por
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determinação da Licenciadora para atender as especificações da Marca, devendo tais valores estarem
previstos no Plano Operacional Anual e serem pagos dentro de seu vencimento e programação; e
q)

Pagar, com recursos da SCP, as despesas devidamente trazidas à conta da SCP.

Constituem direitos da Operadora Hoteleira:
a)

Receber remuneração, pela administração da SCP, até o dia 10 (dez) de cada mês os seguintes

valores: (i) Taxa Mensal de Administração e Royalties: 3,5% (três e meio por cento) da Receita Líquida
das operações auferida com a exploração do objeto da SCP, observada a fórmula de cálculo prevista
no Contrato de Constituição Sociedade por Conta de Participação, mais (ii) Taxa Mensal de Marketing
Institucional: já inclusa na Taxa Mensal de Administração e Royalties, mais (iii) Taxa Mensal de
Incentivo: 8% (oito por cento) do Lucro Operacional Bruto auferido em cada mês, durante o 1º ano de
operação do Condo-Hotel; 9% (nove por cento) do Lucro Operacional Bruto auferido em cada mês,
durante o 2º ano de operação do Condo-Hotel; 10% (dez por cento) do Lucro Operacional Bruto
auferido em cada mês, do 3º ano de operação do Condo-Hotel em diante, sempre calculados nos
termos previstos na Cláusula VIII, do Contrato de Constituição de Sociedade de Conta de Participação,
adotando-se sempre o regime de competência; e
b)

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

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

Examinar a escrituração da SCP;

b)

Discutir com a Operadora Hoteleira qualquer assunto de interesse da SCP, inclusive as contas e

demais demonstrações financeiras da SCP apresentadas pela Operadora Hoteleira, e em especial o
Plano Operacional Anual elaborado por esta, incumbindo-lhes, analisar e dar sua opinião aos demais
Investidores Adquirentes em Assembleia;
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c)

Agir como procurador dos Investidores Adquirentes para vistoriar e receber as Unidades

Autônomas Imobiliárias Hoteleiras de todos os Investidores Adquirentes que não tiverem
disponibilidade para fazer, no caso de extinção da SCP;
d)

Atuar como representante comum dos Investidores Adquirentes em face da Administradora para

os efeitos do Contrato de Constituição de Sociedade por Conta de Participação;
e)

receber citação em ação ou demanda, em qualquer foro ou instância, que eventualmente venha

a ser proposta pela Administradora contra os Investidores Adquirentes. Para os fins do aqui previsto
as ações ou demandas devem ser de caráter ut universi, ou seja, que envolva a universalidade dos
Investidores Adquirentes, visando a preservação, pela Administradora, de suas prerrogativas,
notadamente quanto à sua participação nas deliberações sociais, no controle da legitimidade de suas
funções de administradora e no cumprimento das disposições do Contrato de Constituição por Conta
de Participação. Os poderes conferidos não se estendem às ações ou demandas de caráter ut singuli,
ou seja, a título individual, que venham a ser intentadas pela Administradora contra determinado
Investidor Adquirente que, para tanto, deverá ser citado nos termos do que dispõe o Código de
Processo Civil Brasileiro.
Considerando que os Membros do Conselho de Representantes do Pool cumularão a função de
conselheiros do Condomínio Hotel, sua eleição poderá ser feita em Assembleia Geral de Condomínio
Hotel.
A Operadora Hoteleira se reunirá com o Conselho de Representantes ao menos 1 (uma) vez a cada 3
(três) meses, mediante convocação enviada por carta ou e-mail.
Os lucros da SCP serão apurados anualmente, tendo sua destinação definida conforme determinação
da Operadora Hoteleira, em conjunto com o Conselho de Representantes, garantida aos Investidores
Adquirentes a participação no lucro proporcional à sua participação na SCP. A participação dos
Investidores Adquirentes será paga anualmente, podendo, entretanto, haver adiantamento mensal,
conforme o caso.
A SCP terá um Fundo de Reposição de Ativos, cuja arrecadação mensal e manutenção são obrigatórias,
constituído contábil e financeiramente pela SCP, em separado das operações desta, recolhido e pago
pela SCP de acordo com os percentuais abaixo, sendo seus recursos utilizados de acordo com as
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instruções da Operadora Hoteleira e destinados principalmente e assegurar que a SCP sempre possa
contar com recursos para serem utilizados na conservação e manutenção e, quando necessário,
reposição de móveis, utensílios, aparelhos, equipamentos e instalações das Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras, de forma a manter tais itens dentro dos padrões internacionais da Rede à qual
pertence a Marca e das exigências legais de segurança, higiene e conservação.
ANO FISCAL

% da Receita Líquida

1º

3%

2º

4%

3º

5%

4º e seguintes

6%

A Operadora Hoteleira poderá ceder os direitos e obrigações originários do Contrato de Constituição
de SCP, independentemente de anuência do Investidor Adquirente, na hipótese desta cessão se operar
para empresa do mesmo grupo econômico, podendo inclusive realizar referida cessão de forma parcial
ou total, em caráter temporário ou permanente. A cessão mencionada neste item poderá também
ocorrer no tocante às remunerações a que a Operadora Hoteleira fizer jus.
A SCP será extinta, sem qualquer ônus ou penalidade ou pagamento de danos e prejuízo, por qualquer
das partes envolvidas mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, se:
a)

O Condo-Hotel, por qualquer razão, for parcial ou totalmente destruído, impedindo a sua normal

operação, e não for possível repará-lo ou reconstruí-lo em sua forma original em menos de 12 (doze)
meses, permanecendo a Administradora com o direito de receber as cabíveis indenizações de seguro
de lucros cessantes a que fizer jus;
b)

O Condo-Hotel for parcial ou totalmente declarado de interesse ou utilidade pública, ou estar sob

a iminência de ser total ou parcialmente desapropriado, tornando inviável a sua operação dentro dos
padrões da Marca, podendo as partes envolvidas pleitearem junto aos órgãos públicos envolvidos as
indenizações que julgarem devidas, na medida em que suas perdas, danos ou lucros cessantes vierem
a ser reconhecidos em procedimento administrativo ou judicial.
São consideradas hipóteses de extinção por iniciativa da Operadora Hoteleira, sem imputação de
qualquer ônus, penalidade ou pagamento de dano e prejuízo aos Investidores Adquirentes, mediante
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notificação prévia de 30 (trinta) dias, se:
a)

10% (dez por cento) dos Investidores Adquirentes se tornarem inadimplentes com relação às

obrigações assumidas nos termos do Contrato de Constituição de Sociedade por Conta de Participação,
quando qualquer prejuízo da SCP não for integralmente coberto e/ou a Sociedade não tiver capital de
giro suficiente para arcar com seus compromissos;
b)

Após 15 (quinze) dias corridos da data do envio de notificação pela Operadora Hoteleira,

manifestando discordância com alguma alteração na Convenção de Condomínio, no Plano Operacional
Anual aprovado ou com a tomada de alguma deliberação pela Assembleia Geral da SCP ou pelo
Conselho de Representantes do Pool, que dificulte ou impossibilite de forma comprovada a adequada
exploração hoteleira do Empreendimento, sem reforma do ato praticado;
c)

A Administradora vier a ser destituída das funções de administradora do Condomínio Hotel;

d)

O percentual de 100% (cem por cento) de Apartamento integrantes do Pool não for mantido; e/ou

e)

Ocorrerem quaisquer eventos extraordinários cuja causa não possa ser controlada ou evitada pela

Administradora (inclusive alterações legais, regulamentares ou outras ações que gerem incremento
substancial dos custos), e que impeçam a normal operação do Pool por um período superior a 6 (seis)
meses contados da ocorrência ou do término do evento, conforme o caso.
O Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação obriga as partes envolvidas e seus
sucessores, sendo que qualquer infração às suas cláusulas ou condições atribuirá à parte lesada o
direito de notificar por escrito a outra parte, mediante carta registrada com aviso de recebimento,
para que a falta seja sanada, mediante as providências ou indenizações devidas dentro de 30 (trinta)
dias contados da data do seu recebimento. Na falta de solução satisfatória, o Contrato de Constituição
de Sociedade em Conta de Participação poderá ser resolvido pela parte inocente, sem prejuízo das
reivindicações legais ou contratuais a que a parte lesada tiver direito, além da multa estabelecida no
Contrato de Administração. Na hipótese de a parte faltosa sanar o inadimplemento, cessarão então os
efeitos da notificação, permanecendo assim a SCP em pleno vigor.
Se o Contrato de Constituição da SCP for resolvido antecipadamente por motivo injustificado de
qualquer das partes ou, por culpa do Condomínio, ou, ainda, se a Administradora ficar impossibilitada
de exercer, plena, pacífica e satisfatoriamente suas atividades em decorrência de fato imputável ao
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Condomínio, ficará a parte motivadora da rescisão obrigada a pagar à outra, a título de multa e sem
prejuízo das reivindicações legais a que tiver direito, o valor da remuneração total que lhe seria devida
durante o prazo contratual remanescente, pela administração do Condomínio e gerenciamento da
SCP. As multas estipuladas no Contrato de Constituição da SCP, serão devidas 15 (quinze) dias antes
da data prevista para que rescisão do presente instrumento ocorra.
Fazem parte integrante do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação os
seguintes anexos: (i) Termo de Adesão e Contrato de Comodato das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras; (ii) Termo de Recebimento de Chaves; (ii) Disposições do Serviço de Reservas; e (iv) Acordo
Comercial Para Vendas De Hospedagens E Eventos.
Termo de Adesão ao Contrato de Constituição da SCP
Termo de Adesão ao Instrumento de Constituição da SCP, a ser firmado pelo Investidor Adquirente no
âmbito da Oferta, concomitante ao Compromisso de Venda e Compra, por meio do qual o Investidor
Adquirente declara que:
(a) recebeu com antecedência uma cópia do instrumento de Contrato de Constituição de Sociedade
em Conta de Participação e do Contrato de Comodato das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras, referentes à operação hoteleira a ser desenvolvida nas instalações do Condo-Hotel e das
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras;
(b) a Sócia Ostensiva é a empresa Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.;
(c)

a Administradora, na qualidade de Sócia Ostensiva da SCP, será a comodatária das Unidades

Autônomas Imobiliárias Hoteleiras;
(d) tem pleno conhecimento e aceita os termos e condições constantes do Contrato de Constituição
de Sociedade em Conta de Participação e do Contrato de Comodato das Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleira, acima mencionados;
(e) adere à referida SCP como Sócio Participante;
(f) adere ao Contrato de Comodato, como Comodante;
43
DOCS - 1567490v1

(g) concorda e se obriga a cumprir e respeitar os referidos contratos, transferindo a posse de seu
Apartamento para ser explorado pela Operadora Hoteleira, em conjunto com outros Apartamentos,
nos termos nele previstos;
(h) autoriza que seu Apartamento seja vistoriado e recebido pela Operadora Hoteleira ou empresa
por ela indicada, bem assim que tem conhecimento de que a responsabilidade de referidas empresas:
(h1) é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil constatação, os quais deverão
ser apontados e reclamados junto à empresa Construtora que, nessa condição, é a responsável por
saná-los; (h2) não se estende à verificar se a Construtora do Empreendimento cumpriu com suas
obrigações legais à época de entrega do Empreendimento, atributo esse que lhe é exclusivo;
(i)

que, não obstante sua adesão tenha ocorrido automática e obrigatoriamente com a celebração

do Compromisso de Venda e Compra, o termo de adesão ao Contrato de SCP tem a função de certificar
a cessão da posição contratual em relação à Incorporadora, bem assim de organização administrativa
da Operadora Hoteleira; e
(j)

que tem conhecimento e concorda que em caso de distrato, rescisão, cessão ou qualquer forma

de sucessão envolvendo o seu Apartamento que estará automaticamente desvinculado de qualquer
relação jurídica relativa ao Contrato de Constituição de Sociedade por Conta de Participação e do
mencionado Contrato de Comodato da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira.
Contrato de Comodato dos Apartamentos
A ser celebrado entre a Operadora Hoteleira, na qualidade de Comodatária, e o Investidor Adquirente,
na qualidade de Comodante, concomitante ao Compromisso de Venda e Compra.
O Contrato de Comodato dos Apartamentos, anexo ao Contrato de Constituição da SCP, tem como
objeto a cessão gratuita de uso que o Comodante faz de seu Apartamento à Operadora Hoteleira, para
fins de neles promover a exploração hoteleira como um meio de hospedagem, nos termos dos arts.
23 e 24 da Lei 11.771/28 – Lei Geral do Turismo.
O Contrato de Comodato das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras vigorará pelo mesmo prazo
de vigência do Contrato de Constituição da SCP, sendo assim renovado e rescindido nas mesmas
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formas e condições que estabelecidos no referido instrumento.
A Operadora Hoteleira poderá exercer os direitos e deveres decorrentes do Contrato de Comodato
das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras por meio de uma filial com sede no endereço do
Condo-Hotel.
Disposições do Serviço de Reservas
Anexo 3 ao Contrato de Constituição da SCP, as Disposições do Serviço de Reservas estabelecem que:
I. O Condo-Hotel participará obrigatoriamente dos sistemas de reservas da CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL (“CHI”) e da Operadora Hoteleira, aceitando e confirmando reservas de acordo com
as políticas e procedimentos definidos pela Operadora Hoteleira e praticados por todos os
empreendimentos pertencentes à respectiva Rede, nos termos estabelecidos no referido anexo.
II. Pelos serviços de reservas fornecidos pela CHI, por meio do sistema vinculado ao Message Center,
serão cobrados do Condo-Hotel os seguintes valores a partir do Termo Inicial:
i) Valor Fixo Mensal: Serão cobrados US$ 100,00 (cem dólares) por mês, pela armazenagem das
informações no banco de dados do sistema “Message Center”, os quais são distribuídos pelos canais
de vendas, como, por exemplo, o “Global Distribution System” (“GDS”) e Internet.
ii) Valor por Transação da Reserva: Serão cobrados US$ 5,00 (cinco dólares) por Transação de Reserva
realizada por meio de Internet (www.choicehotels.com), sites com interface a CHI e “Call Centers” da
CHI em todo o mundo.
iii) Valor por Transação da Reserva: Serão cobrados US$ 6,95 (seis dólares e noventa e cinco centavos
de dólares) por Transação de Reserva realizada por meio de GDS (Sabre – Amadeus – Galileo/Apollo –
Worldspan).
Observação: a) Não serão cobradas reservas canceladas ou alteradas; b) Reservas que tenham sido
feitas, mas que não sejam efetivadas/utilizadas (“no shows”) serão cobradas; c) O pagamento de
comissão dos “no shows” poderá ser evitado cancelando-se as reservas no “Message Center”, abaixo
referido.
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iv) “Message Center”: Serão cobrados, pela licença de Message Center o valor único de US$ 1.500,00
(mil e quinhentos dolares) para permitir acesso à intranet de CHI.
v) “General Sales Agents” nomeados pela CHI: Pelas reservas realizadas pelos General Sales Agents
(“GSA”) afiliados à CHI fora dos Estados Unidos, serão cobrados 5,0% (cinco por cento) sobre as
respectivas receitas de hospedagem geradas pelos GSA.
II.1. Os valores acima referidos serão cumulativos, sendo que os valores constantes dos itens ii, iii e v
acima, somente serão devidos quando utilizados.
III. Pelos serviços de reservas fornecidos pela Administradora, serão cobrados os seguintes valores a
partir da data de início das atividades do Condo-Hotel:
Serão cobrados R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) por Transação de Reserva realizada por
meio do GDS local/CMNet mais uma taxa mensal de manutenção no valor de R$ 96,00 (noventa e seis
reais).

Serão

cobrados

por

Transação

de

Reserva

realizada

por

meio

do

site:

www.atlanticahotels.com.br ou por Transação de Reserva realizada por meio dos websites integrados
através de parceiros e/ou terceiros, o valor de R$9,10 (nove reais e dez centavos) cada. Serão cobrados
por Transação de Reserva realizada por meio do B2B (self booking integrado através de parceiros) o
valor de R$ 10,20 (dez reais e vinte centavos) cada.
Observação: a) Não serão cobrados cancelamentos ou alterações de reservas; b) Reservas que tenham
sido feitas, mas que não sejam efetivadas/utilizadas (“no shows”), nem previamente canceladas, serão
cobradas; e c) os valores expressos serão equivalentes ao correspondente em moeda nacional e serão
reajustados anualmente pelo IGPM.
“General Sales Agents” Nomeados pela Administradora: Pelas reservas realizadas pelos General Sales
Agents (“GSA”) afiliados à Administradora (Hotel Direto Ltda.) serão cobrados 2,25% (dois vírgula vinte
e cinco por cento) sobre a Receita Líquida Total do Condo-Hotel.
IV. Os valores supra mencionados serão mensalmente devidos pelo Condo-Hotel, cujos pagamentos
deverão ocorrer até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no item VII do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação.
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V. Todos os custos de aquisição dos softwares (licenças de uso) e hardwares, bem como dos
respectivos treinamentos, necessários à instalação e ao funcionamento dos serviços de reservas
previstos no Anexo 3, correrão por conta do Condo-Hotel.
VI. Será considerada como uma “Transação de Reserva” qualquer comunicação oral ou escrita feita
por, ou em nome de um indivíduo, ou grupo de indivíduos, confirmando a reserva de qualquer
Apartamento do Condo-Hotel (independentemente do número de pernoites reservados). Não será
considerada uma transação de reserva qualquer comunicação relativa a uma reserva já confirmada ou
qualquer reserva que seja posteriormente cancelada, de acordo com as instruções da Administradora,
antes da data de chegada do hóspede ao Condo-Hotel.
VII. Os valores estabelecidos no Anexo 3, ora mencionado, poderão variar em razão de aumento ou
redução no custo do fornecimento desses serviços, visando a cobrança de valores equivalentes para
todos os apart-hotéis e hotéis da Rede à qual pertence a Marca, no Brasil e no exterior, mediante aviso
prévio de 30 (trinta) dias ao Condo-Hotel.
VIII. Adicionalmente poderá a Operadora Hoteleira incluir o Condo-Hotel em qualquer outro sistema
de reservas independente, de acordo com os programas de marketing e vendas por ela definidos,
correndo os respectivos custos de afiliação e manutenção por conta do Condo-Hotel.
Acordo Comercial para Venda de Hospedagens e Eventos
A ser firmado pela SCP e a empresa Hotel Direto Ltda., conforme definida, e com a anuência da
Operadora Hoteleira, o Acordo Comercial para Vendas de Hospedagens e Eventos regulará a captação
de receitas de hospedagens e eventos, por si ou através de agências de viagens, empresas operadoras
e organizadoras de eventos, e demais clientes integrantes da carteira de relacionamento do Hotel
Direto.
4.1 – RESUMO DOS DEMAIS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO EMPREENDIMENTO
Acordo Comercial
Firmado em 17 de junho de 2019, entre a Operadora Hoteleira e a Incorporadora, o Acordo Comercial
e seus Anexos, estabelecem normas e condições para que a Incorporadora construa o
Empreendimento de acordo com os padrões internacionais da Operadora Hoteleira, e em consonância
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com as especificações técnicas da marca “Comfort”; e ainda, atribui à Operadora Hoteleira a
incumbência de administrar e prestar serviços de assessoria pré-operacional hoteleira, operação e
integração à rede a qual pertence a sua marca.
De acordo com o Acordo Comercial, caberá à Operadora Hoteleira fixar os conceitos gerais e
específicos da operação do Empreendimento no que seja necessário para a consecução das atividades
que nele serão desenvolvidas, bem como definir, rever e alterar, quando for o caso, seus padrões,
procedimentos e rotinas, a fim de garantir o mais alto grau de qualidade na prestação dos serviços aos
seus usuários.
A Incorporadora pagará à Operadora Hoteleira as taxas referidas no Quadro Resumo do Acordo
Comercial e abaixo descrita, conforme Cláusula 7ª do mesmo instrumento:
a)

Taxa Inicial/Adesão à Marca: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a serem pagos em 10 (dez)

parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada uma, a primeira vencendo-se
no dia imediatamente subsequente ao início das fundações da obra do Empreendimento (a qual a
Incorporadora se obriga a informar à Operadora Hoteleira, por escrito), e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes;
b)

Serviço de Assessoria: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a serem pagos em 10 (dez)

parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) cada uma, a primeira
vencendo-se no dia imediatamente subsequente ao início das fundações da obra do Empreendimento
(a qual a Incorporadora se obriga a informar à Operadora Hoteleira, por escrito), e as demais no mesmo
dia dos meses subsequentes;
c)

Serviço de Suporte na Implantação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) por Apartamento, a ser pago

em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, sendo que a 1ª (primeira) parcela terá seu vencimento
5 (cinco) dias após a assinatura do Acordo Comercial e as seguintes na mesma data dos meses
subsequentes. Em razão da oportunidade do negócio, a Operadora Hoteleira arcará com tais custos,
nada sendo devido pela Incorporadora em razão da prestação dos serviços discriminados neste item.
A Incorporadora, ainda, deverá providenciar que o Apartamento seja completamente montado,
equipado e decorado, conforme os padrões da Marca (Apartamentos e Áreas Comuns: estimado em
R$ 48.634,43 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), por
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Apartamento.
Também serão suportados pelos Adquirentes Investidores à Operadora Hoteleira, os valores
relacionados às despesas pré-operacionais e capital de giro.
Sendo que, nos termos do Contrato de Venda e Compra, os valores relativos às verbas préoperacionais e de capital de giro serão deliberados e decididos na Assembleia Geral de Instalação do
Condomínio sem uso.
O Acordo Comercial entrou em vigor na data de sua assinatura e assim permanecerá até a Data de
Abertura do Empreendimento ao público em geral que, nos termos do Acordo Comercial, somente
será efetivada após cumpridas todas as exigências previstas no Acordo Comercial e seus Anexos, já
estando estabelecido que o período operacional, ou seja, período em que o Empreendimento seguirá
sob administração da Operadora Hoteleira, será pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados da Data
de Abertura do Empreendimento, a qual será comprovada mediante a emissão da 1ª nota fiscal de
prestação de serviços sob a administração da Operadora Hoteleira, conforme termos e condições do
Contrato de Administração anexo ao Acordo Comercial e destacado na seção 4 - “Resumo das
Disposições Contratuais do CIC – Contrato de Investimento Coletivo” – pág. 28 a 61– deste Prospecto.
Na data da assinatura do Acordo Comercial, a Incorporadora e a Operadora Hoteleira anexaram ao
Acordo Comercial algumas minutas iniciais dos demais contratos que norteariam as relações jurídicas
do Empreendimento, sendo eles:
a) Anexo I - Definições do Acordo Comercial;
b) Anexo II – Manual de Padrões da Marca;
c) Anexo III – Móveis, Equipamentos, Itens de Decoração e Utensílios (“Master List”);
d) Anexo IV – Modelo de Matriz de Responsabilidade das Partes;
e) Anexo V – Modelo de Orçamento Pré-Operacional;
f) Anexo VI – Contrato de Administração;
g) Anexo VII – Acordo Comercial para Vendas de Hospedagem e Eventos;
h) Anexo VIII – Contratos de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação;
i)

Anexo IX – Requisitos do Sistema de Tecnologia da Informação;

j)

Anexo X – Contrato de Comodato de Áreas e Equipamentos;

k) Anexo XI – Requisitos para a Convenção de Condomínio e Contrato de Compra e Venda; e
l)

Anexo XII – Cópia do Projeto de Prefeitura e Cópia do Alvará de Aprovação/Execução de Obra.
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Contrato de Administração
É celebrado pela Incorporadora, em nome do Condomínio Hotel, passando a viger desde sua
assinatura, que se deu em 17 de junho de 2019, mas com regramentos sobre a administração do Hotel
a partir da sua operação (data de abertura).
O Contrato de Administração prevê a contratação da Operadora Hoteleira pelo Condomínio Hotel,
pelo período de 10 (dez) anos, prorrogando-se automática e sucessivamente por iguais períodos, para
administrar e gerenciar o Pool que será formado no Condomínio Hotel, nos termos do Contrato de
Constituição da SCP – constante do Anexo I “Minutas dos Contratos do Empreendimento”, página 91
a 169 do Prospecto, de acordo com o que estabelece o instrumento ora tratado e, no que couber, a
respectiva Convenção de Condomínio, explorando tanto as áreas comuns do Hotel, quanto as
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras integrantes do Pool, a ser desenvolvido no âmbito da SCP.
O objeto do Contrato de Administração é a administração condominial do Condomínio Hotel, bem
como a gerência da SCP, na qualidade de sócia ostensiva, atividades que serão desenvolvidas pela
Operadora Hoteleira, que ainda organizará ou prestará os serviços de recepção/portaria, garagem,
telefonia, amenidades, paisagismo, governança, TV a cabo, segurança, concierge, business center,
mensageiros, lavanderia, restaurante, bar, serviço de quarto e similares, dentre outros que
usualmente sejam disponibilizados em hotéis similares ao Hotel administrados pela Operadora
Hoteleira ou que utilizem suas marcas.
Alguns dos serviços acima elencados poderão ser prestados ao Hotel, e clientes pela Operadora
Hoteleira, na qualidade de sócia ostensiva ou não, ou por terceiros, cujo pagamento será realizado
pelo usuário ao respectivo prestador de serviços.
Os serviços deverão ser prestados e mantidos de forma permanente pelo Condomínio Hotel, sendo
que a inclusão de outros serviços dependerá da prévia autorização da Operadora Hoteleira.
Para fins do Contrato de Administração, o Condomínio Hotel entrega a sua administração à Operadora
Hoteleira, seguindo todas as regras e padrões fornecidos com antecedência pela própria Operadora
Hoteleira, sendo garantindo a esta o controle administrativo-operacional com menor grau de
interferência.
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A Operadora Hoteleira utilizará no desenvolvimento das atividades a marca “Comfort”, concordando
o Condomínio Hotel em não obstar este uso. Toda e qualquer modificação da Marca, por qualquer
motivo, que for determinada pela Operadora Hoteleira, terá seus custos suportados pelo Condomínio
Hotel, sendo dever da Operadora Hoteleira prever estes custos no orçamento do Condomínio Hotel e
da SCP.
São deveres da Operadora Hoteleira, entre outros:
a)

Coordenar, fiscalizar e administrar os serviços relativos ao Condomínio Hotel;

b)

Proceder à administração geral do Condomínio Hotel, fazendo cumprir a Convenção e o

Regimento Interno do complexo onde está instalado o Condomínio Hotel, este último se houver, bem
como as regulares deliberações tomadas em Assembleia;
c)

Desenvolver, orientar e fiscalizar a implantação das políticas de recursos humanos no Condomínio

Hotel;
d)

Selecionar, admitir e demitir os empregados do Condomínio Hotel, necessários à prestação dos

serviços, dentro dos critérios e normas legais, bem como treiná-los, às expensas do Condomínio Hotel,
de acordo com seus programas de treinamento e políticas de recursos humanos. Tais programas
internos de treinamento não substituem treinamentos especializados de mercado, que deverão ser
orientados pela Administradora e incluídos na Previsão Orçamentária Condominial Anual;
e)

Fixar os salários dos empregados, a serem pagos pelo Condomínio Hotel, definindo-lhes as

funções para efeitos de legislação trabalhista e da previdência social, observadas as bases correntes e
o mercado local sem prejuízo dos orçamentos eventualmente aprovados;
f)

Pagar pontualmente, com os recursos fornecidos pelos Investidores Adquirentes, as taxas de

serviços públicos utilizados pelo Condomínio Hotel, tais como, telefone, luz, água, esgoto e etc., assim
como eventuais serviços contratados pelo Condomínio Hotel, de terceiros;
g)

Rubricar e manter em seu poder o livro de presença e de atas das Assembleias de Condomínio

Hotel, fornecendo cópias aos Adquirentes Investidores, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante
cobrança das despesas respectivas, quando for o caso;
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h)

Dirigir, fiscalizar, licenciar, transferir, punir, avaliar o desempenho e treinar os empregados do

Condomínio Hotel, sempre com recursos condominiais, submetendo-os à disciplina adequada e ao
mesmo tempo mantendo o mais alto grau de motivação profissional, segundo modernas técnicas de
recursos humanos, inclusive concessão de benefícios;
i)

Elaborar a Previsão Orçamentária Condominial Anual para cada exercício, justificando-a, e

incluindo no orçamento apresentado todas as provisões de gastos necessários à boa administração do
Condomínio Hotel, na forma da cláusula 5.4 e capítulo 7, do Contrato de Administração;
j)

Selecionar e adquirir ou licenciar, às expensas do Condomínio Hotel, o sistema de software de

gestão hoteleira;
k)

Prestar contas mensalmente ao Síndico do Condomínio Hotel e anualmente à Assembleia

Ordinária do Condomínio Hotel na forma da cláusula 5.4 do Contrato de Administração;
l)

Efetuar a conservação, manutenção e reposição, esta última quando necessária, de móveis,

utensílios, aparelhos, equipamentos, inclusive os de informática e instalações do Condomínio Hotel,
de forma a manter tais itens dentro dos padrões internacionais da Administradora e da Rede à qual
pertence a Marca e das exigências legais de segurança, higiene e conservação, com recursos do
Condomínio ou, conforme o caso, do fundo de reserva condominial, conforme previsto na Contrato de
Administração;
m) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias do Condomínio Hotel informando ao Síndico sobre
as contas eventualmente abertas e encerradas, zelando por sua rentabilidade de modo compatível
com o mercado;
n)

Orientar e supervisionar os funcionários administrativos do Condomínio Hotel para a escrituração

das despesas e receitas condominiais, efetuadas em livros adequados;
o)

Contratar, em nome do Condomínio Hotel, empresa especializada na consolidação das obrigações

acessórias da área trabalhista, para cumprimento das normas do e-Social (escrituração da folha de
pagamento de Empregados do Condomínio Hotel). Para tanto será cobrado o valor inicial de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para implantação, bem como um valor mensal de serviços de R$
19,47 por colaborador. Para efeitos meramente de resumo, os valores ora pactuados estão
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reproduzidos no Quadro Resumo inserido no início do Contrato de Administração;
p)

Remeter a cada Investidor Adquirente, mensalmente até o dia 20 (vinte) de cada mês

subsequente ao vencido, o demonstrativo das contas do Condomínio Hotel, elaborado pelos
funcionários do Condomínio Hotel sob a supervisão da Operadora Hoteleira, sem que haja necessidade
de submetê-lo ao Síndico do Condomínio Hotel;
q)

Manter o arquivo do Condomínio Hotel e os livros de sua escrituração, inclusive os relativos aos

Anos Fiscais findos, fornecendo cópias autenticadas ao Investidor Adquirente que as solicitar e pagar
o respectivo custo;
r)

Propor ao Síndico do Condomínio Hotel a aplicação de penalidades aos Investidores Adquirentes

faltosos, conforme previstas na Convenção do Condomínio;
s)

Entregar todos os papéis, livros e documentos pertencentes ao Condomínio Hotel ao Síndico,

quando encerrada a administração do Contrato de Administração;
t)

Convocar Assembleias Gerais caso o Síndico do Condomínio Hotel não o faça, especialmente nas

hipóteses previstas na Cláusula 5.4, do Contrato de Administração, participando das assembleias e
revisando suas atas, se necessário;
u)

Orientar e supervisionar a elaboração contábil feita pelo Condomínio Hotel de relatórios, fluxo de

caixa e livros fiscais, serviços estes que serão remunerados mensalmente ao valor de R$ 27,00 por
apartamento (“processing fee”), conforme Quadro Resumo do Contrato de Administração. A
contabilidade e as obrigações fiscais, trabalhistas e financeiras do Condomínio Hotel e do Pool,
mantidas por meio de livros e registros eletrônicos e impressos em nome do Condomínio Hotel, serão
executadas por empregados do Condomínio Hotel, sob orientação e suporte da Administradora,
devendo utilizar, para tanto, as regras e procedimentos contábeis adotados pela Administradora, nos
termos definidos no Contrato de Administração, utilizando-se para tanto o software de gestão
hoteleira indicado pela Administradora no Anexo IX do Acordo Comercial;
v)

Instalar no Condomínio Hotel os sistemas e procedimentos contábeis por ela utilizados nos

demais empreendimentos da Rede em funcionamento no país, sendo os respectivos gastos
considerados como despesas operacionais do Condomínio Hotel, conforme Cláusula 4.7 do Contrato
de Administração;
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w) Verificar a validade e dar ciência ao Síndico do Condomínio Hotel acerca da vigência das licenças
e autorizações atinentes à operação hoteleira, auxiliando-o no que for possível para os trâmites de
renovação;
x)

Cooperar com os auditores independentes eventualmente contratados pelo Condomínio Hotel,

para examinar os livros fiscais e documentos gerenciais do Condo-Hotel, os quais demonstrem as
operações realizadas. O custo de tais auditorias ficará a cargo do Condomínio Hotel. Os auditores serão
escolhidos em comum acordo entre Condomínio Hotel e Administradora, dentre empresas
especializadas em hotelaria, reconhecidas no mercado;
y)

Receber a Receita Operacional Bruta do Condo-Hotel, zelando pelo movimento da conta e

respectiva receita, observados os valores disponíveis no Condomínio Hotel; e
z)

Cumprir com o previsto na Instrução CVM – Comissão de Valores Mobiliários nº 602 de 27 de

agosto de 2018 ou qualquer outra legislação vigente com relação à elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras anuais e das informações financeiras trimestrais da SCP. A partir do terceiro
ano após a divulgação das demonstrações financeiras anuais auditadas em que se tiver reconhecido,
pela primeira vez, a receita operacional hoteleira, caberá a Operadora Hoteleira chamar uma
assembleia para dispor sobre a dispensa da Operadora Hoteleira quanto ao cumprimento das
disposições previstas na referida Instrução CVM.
As áreas e bens de propriedade e uso comuns do Condomínio Hotel, tais como restaurante, garagem,
business center, sala(s) de eventos e telefonia destinar-se-ão à locação pelo Condomínio Hotel a
terceiros e/ou à própria Operadora Hoteleira, na qualidade de sócia ostensiva da SCP, de sorte que
sejam mantidas atividades compatíveis com a operação hoteleira que nele será desenvolvida.
Na hipótese em que a Operadora Hoteleira seja a cessionária de tais áreas, sempre na qualidade de
sócia ostensiva da SCP, o Condomínio Hotel compromete-se a lhe ceder, não só as áreas e
equipamentos comuns, como também todos os meios necessários à realização da referida exploração,
cujo custo será por ele integralmente suportado, incluindo, entre outros, custos com mão de obra,
insumos, utensílios, água, energia, IPTU e etc.
Conforme disposto no Contrato de Administração, o Condomínio Hotel contará com restaurante, tão
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somente, para fins de café da manhã e room service.
Conforme o Contrato de Administração, a área de eventos, com todos seus equipamentos, bem como
os de telefonia, obrigatoriamente serão locados à SCP, que deverá pagar ao Condomínio Hotel a título
de aluguel o equivalente a 98,5% (noventa e oito e meio por cento) do resultado auferido com a
exploração destas atividades, após deduzidos os tributos, contribuições e taxas de qualquer natureza
incidentes sobre as respectivas receitas e todos os eventuais custos, diretos ou indiretos, relativos à
prestação e cobrança dos referidos serviços, incorridos pela SCP para a consecução desta locação.
Estende-se o aqui disposto à locação que eventualmente for feita pela SCP referente às demais áreas
comuns do Condomínio Hotel, passíveis de exploração, com exceção do restaurante.
No entanto, sempre que a locação de áreas comuns do Condomínio Hotel for feita por terceiros caberá
à Operadora Hoteleira, em conjunto com o Condomínio Hotel, definir previamente as regras e
procedimentos operacionais hoteleiros a serem adotados por estes, a fim de que sejam atendidos os
padrões da Marca, devendo a Operadora Hoteleira fiscalizar as atividades ali desenvolvidas.
Será de responsabilidade da Operadora Hoteleira elaborar anualmente a Previsão Orçamentária
Condominial Anual que deverá ser encaminhada ao Síndico do Condomínio Hotel e ao Corpo Diretivo
do Condomínio Hotel, em até 60 (sessenta dias) dias antes do início de cada Ano Fiscal, para análise e
aprovação antes da Assembleia que visará a aprovação da Previsão Orçamentária Condominial Anual.
Os seguros abaixo elencados deverão ser contratados pelo Condomínio Hotel, às suas expensas: (a)
seguro patrimonial abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, contra incêndio, raio
e explosão, tumulto, dano elétrico, vendaval, equipamentos estacionários, desmoronamento,
alagamento, danos a tanques ou tubulações ou outros sinistros que causem destruição no todo ou em
parte do Condomínio Hotel; (b) seguro de responsabilidade civil condomínio com cobertura de
responsabilidade civil empregador; (c) seguro que, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses,
no caso de paralisação temporária ou definitiva da operação do Condo-Hotel, assegure o pagamento:
(i) do valor equivalente ao lucro líquido previsto para o Condo-Hotel; (ii) de todas as despesas
incorridas para o Condo-Hotel; (iii) das remunerações fixadas neste instrumento (lucros cessantes da
Operadora Hoteleira, do Condomínio Hotel e SCP); (iv) das eventuais despesas com transferência dos
escritórios e pagamento do aluguel do novo local e de suas despesas fixas.
As despesas com a contratação dos seguros acima mencionados serão consideradas como despesas
condominiais ordinárias.
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As demonstrações contábeis e financeiras do exercício fiscal anterior, realizados por empregados do
Condomínio Hotel, sob supervisão da Operadora Hoteleira, e auditadas por auditor independente
(conforme exigência da CVM prevista na cláusula 3.1, alínea “z”, do Contrato de Administração)
deverão ser apresentados aos membros do Corpo Diretivo do Condomínio Hotel, com antecedência
de 30 (trinta) dias da data que se pretende realizar referida Assembleia. Referida Assembleia ocorrerá
no prazo e forma previstos na cláusula 5.4, alínea “b”, do Contrato de Administração.
Uma vez aprovado em Assembleia, pelos Investidores Adquirentes, o relatório apresentado, não
poderá ser alvo de questionamentos futuros, salvo na constatação de fatos novos. O demonstrativo
operacional será atestado como verdadeiro, correto e completo pela Operadora Hoteleira e
identificará quaisquer discrepâncias entre tal relatório e os demonstrativos mensais.
Em razão das características próprias do Condo-Hotel não será devido pelo Condomínio Hotel nenhum
valor a título de Taxa de Administração Condominial.
Se o Contrato de Administração for resolvido antecipadamente por motivo injustificado de qualquer
das partes envolvidas ou, por culpa do Condomínio Hotel, ou, ainda, se a Operadora Hoteleira ficar
impossibilitada de exercer, plena, pacífica e satisfatoriamente suas atividades em decorrência de fato
imputável ao Condomínio Hotel, ficará a parte motivadora da rescisão obrigada a pagar à outra, a título
de multa e sem prejuízo das reivindicações legais a que tiver direito, o valor da remuneração total que
lhe seria devida durante o prazo contratual remanescente, pela administração do Condomínio hotel e
gerenciamento da SCP. As multas ora estipuladas serão devidas 15 (quinze) dias antes da data prevista
para que rescisão do Contrato de Administração ocorra.
Adicionalmente, em caso de resolução, por qualquer razão, do Contrato de Constituição da SCP que
prevê a administração e exploração do Pool, o Contrato da Administração será também considerado
automaticamente rescindido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do término do Contrato
de Constituição da SCP, ou prazo menor definido pela Administradora. Nesta hipótese, deverá o
Condomínio Hotel pagar à Operadora Hoteleira, em até 15 (quinze) dias antes do término do contrato
do Pool, a multa prevista no item 12.2., do Contrato de Administração, exceto na hipótese de o referido
término decorrer de imperícia, imprudência ou negligência, por parte da Operadora Hoteleira, no
desenvolvimento das atividades mencionadas no presente instrumento ou no Contrato de
Constituição SCP.
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Todos os valores constantes do Contrato de Administração serão anualmente corrigidos, a partir desta
data, com base na variação do IGP-M/FGV. Estipulam as partes envolvidas, ainda, que na hipótese de
extinção ou inaplicabilidade do IGP-M/FGV como índice de correção monetária, será ele substituído
pelo IGP-DI/FGV ou, na falta deste, pelo INPC/IBGE ou, ainda na sua falta, pelo índice que vier a
substituí-lo.
Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação
Contratos por meio dos quais empresas de telecomunicações e tecnologia especialmente indicadas
pela Operadora Hoteleira prestarão ao Empreendimento serviços de tecnologia relacionados ao
sistema de gestão hoteleira, visando à centralização da base de dados deste e demais
empreendimentos administrados pela Operadora Hoteleira, com uma única estrutura de
equipamentos, serviços e sistemas, na busca de minimizar custos incorridos pelo Empreendimento e
maximizar as atividades e resultados operacionais deste, nos termos do Anexo VIII do Acordo
Comercial celebrado.
Minuta da Convenção de Condomínio Master
A minuta da Convenção de Condomínio Master do “Prudenshopping” discrimina todas as diferentes
partes do Subcondomínio Hotel, Subcondomínio Shopping, e Condomínio Master, as vedações aos
condôminos, os encargos, forma e proporção das contribuições ordinárias e extraordinárias, a
administração do condomínio, as funções e obrigações do síndico, e do conselho consultivo, entre
outros.
Além disso, prevê que o Condomínio Hotel será constituído por 01 (uma) torre comercial a ser
construída, contendo 16 (dezesseis) pavimentos, a qual terá destinação exclusivamente hoteleira e
será constituída por 148 (cento e quarenta e oito) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e
respectivas Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Hotel. O Condomínio Hotel contará com o direito ao
uso de 50 (cinquenta) vagas de garagem para o estacionamento do mesmo número de veículos
discriminada na Convenção de Condomínio.
Prevê autonomia e independência de cada um dos Subcondomínios em relação ao outro na
contratação, supervisão e administração de seus respectivos funcionários e/ou prestadores de serviços
exclusivos, gerando a mais absoluta ausência de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária,
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principal ou acessória, de natureza civil, penal, fiscal, trabalhista ou previdenciária, ou qualquer outra,
entre um e outros, em relação a eventuais atos, fatos, créditos ou débitos que digam respeito
exclusivamente a cada um dos Subcondomínios.
Entre as vedações aos Condôminos, incluídos os Adquirentes Investidores, previstas na minuta da
Convenção de Condomínio, destacam-se:
I.

alterar, substituir ou remover as áreas de propriedade comum, em qualquer de suas partes,

salvo se necessário, ou na forma prescrita na Convenção de Condomínio;
II.

utilizar em caráter exclusivo qualquer das áreas de propriedade Comum de Uso Geral, exceto

nos casos autorizados na Convenção de Condomínio;
III.

a construção na área do Subcondomínio Shopping Center de prédio que tenha atividade

hoteleira, de modo a não se caracterizar a competição predatória com as atividades que serão
exercidas no Subcondomínio Hotel;
IV.

separar ou individualizar o acesso dos Condôminos e usuários aos Subcondomínios Hotel e

Shopping Center, posto se tratar de um condomínio integrado;
V.

obstruir, impedir ou dificultar o acesso de carros ou pedestres aos Subcondomínios Hotel e

Shopping Center, cujo acesso estará liberado 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da
semana;
VI.

criação de novos custos e/ou despesas aos Subcondomínios imposta sem prévia deliberação

pelo Condomínio Master.
VII.

extinguir, suprimir ou dificultar o direito de uso à Área Especial cujo Direito Real de Uso foi

instituído (especificado abaixo) em favor dos Condôminos e Usuários dos Subcondomínios Hotel e
Shopping Center.
Além disso, nos termos da Convenção de Condomínio Master ficou instituído direito real de uso sob
área especial de propriedade privativa do Subcondomínio Shopping, no âmbito da matrícula nº 36.725,
do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente/SP, através do qual ficou autorizado pelo
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Subcondomínio Shopping, em caráter irrevogável e irretratável e sem limite temporal, de forma
gratuita, o uso e passagem pelos condôminos ou usuários do Subcondomínio Hotel. Portanto, tal área
não integra parte de propriedade comum das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ficando
reservado ao Subcondomínio Shopping os frutos advindos de referida propriedade. Os condôminos e
usuários do Subcondomínio Hotel utilizarão a área concedida exclusivamente para a finalidade de
circulação e acesso, estando vedadas outras atividades não autorizadas e consideradas inadequadas
ou não condizentes com referido objeto. Eventuais benfeitorias e/ou acessões erigidas em referida
área serão de titularidade do Subcondomínio Shopping, não cabendo eventual indenização a terceiros.
Sendo de responsabilidade do Subcondomínio Shopping a manutenção e segurança de toda a
infraestrutura necessária para utilização do direito de uso, inclusive impostos (notadamente IPTU).
A minuta da Convenção de Condomínio prevê que, anualmente, será realizada Assembleia Geral
Ordinária dos Condôminos dos Subcondomínios, através da qual os Condôminos poderão manifestar
suas opiniões e deliberar sobre os assuntos constantes da ordem do dia. A Assembleia Geral terá
caráter especial (quando realizada durante as obras e quando da instituição do Subcondomínio Hotel),
ordinário ou extraordinário e, dentro desse caráter, poderá ser de natureza ampla (alcançando todos
os Condôminos) ou específica, alcançando apenas os Condôminos de determinado Subcondomínio. A
expressão “Assembleia” indicará qualquer tipo de Assembleia, cuja aplicação da designação deverá
observar o contexto na qual se acha inserida para fins de identificação de uma Assembleia Geral ou
uma Assembleia Específica.
As Despesas Condominiais Ordinárias de cada Subcondomínio serão rateadas entre os Condôminos do
respectivo Subcondomínio, na forma estabelecida na Convenção de Condomínio, do Regimento
Interno e demais instrumentos normativos aplicáveis, se houver regramento específico imposto pelo
respectivo Subcondomínio.
Para o Subcondomínio Hotel, as despesas serão rateadas de acordo com a fração ideal de terreno de
cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira integrante e no âmbito do Subcondomínio Hotel.
Para o Subcondomínio Shopping Center, suas despesas serão rateadas conforme determinam as
Normas Gerais Regedoras das Locações e os próprios Contratos de Locação Comerciais firmados no
centro comercial.
Nos termos do disposto na Convenção de Condomínio, o Subcondomínio Shopping poderá promover
quaisquer modificações em sua área, sem prévia comunicação e/ou anuência dos condôminos do
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Subcondomínio Hotel.
Sendo que, caso a modificação supracitada traga impactos diretos às vagas de garagem de uso
exclusivo dos Condôminos e Usuários do Subcondomínio Hotel, estas poderão ser remanejadas, de
modo a atender os Condôminos e Usuário do Subcondomínio Hotel e a respectiva quantidade de
vagas, garantindo a circulação dos veículos na Área Especial cujo Direito Real de Uso foi instituído,
conforme previsto na Convenção de Condomínio
Contrato de Comodato de Áreas Comuns e Equipamentos
Anexo X do Acordo Comercial, o Contrato de Comodato de Áreas Comuns e Equipamento, a ser
celebrado entre o Condomínio Hotel e a SCP, tem por objeto a cessão das Áreas Comuns do
Condomínio Hotel (“Áreas Comuns”), a título comodatário, que o Condomínio Hotel faz em favor da
Operadora Hoteleira, bem assim dos móveis, equipamentos, instalações e artigos de decoração que
os guarnecem, conforme inventário a ser elaborado na data de sua entrega à Operadora Hoteleira, o
qual fará parte integrante do Contrato de Comodato de Áreas Comuns e Equipamentos.
O Contrato de Comodato de Área Comuns e Equipamentos vigorará pelo mesmo prazo de vigência do
Contrato de Administração, sendo assim renovado e rescindido nas mesmas formas e condições que
estabelecidos no referido instrumento.
As Áreas Comuns serão destinadas única e exclusivamente à exploração de alimentos, bebidas,
eventos, lazer e serviços conexos de hotelaria, podendo a Operadora Hoteleira locar ou conceder
temporariamente o uso de certas áreas, equipamentos e serviços a terceiros, para fins de servir de
suporte às suas operações, integrando as eventuais rendas decorrentes dessa locação ou concessão
as receitas da SCP.
Considerando a natureza do Contrato de Comodato das Áreas Comuns e Equipamentos, a Operadora
Hoteleira terá autonomia para promover a operação das Áreas Comuns, a partir da data de início das
atividades hoteleiras, conforme definido no Contrato de Administração, do qual este instrumento é
anexo, definindo suas políticas de recursos humanos, marketing, comerciais, implantando os
procedimentos operacionais e administrativos, visando a excelência operacional e financeira das Áreas
Comuns, respeitando os valores aprovados na previsão anual, no que couber.
Ao final do Contrato de Comodato das Áreas Comuns e Equipamentos, a Operadora Hoteleira deverá
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devolver as Áreas Comuns ao Condomínio Hotel que as receberá com os desgastes naturais e perdas
decorrentes de seu uso normal, livre de multas, embargos, ônus, dívidas de qualquer espécie que
onerem ou recaiam sobre as mesmas e que comprovadamente sejam decorrentes de motivo
imputável à Operadora Hoteleira.
A partir da data de início das operações hoteleiras, a Operadora Hoteleira deverá pagar pontualmente
as contas de consumo de gás, luz, energia, água, telefone, e demais gastos incidentes sobre as Áreas
Comuns ou relacionados à operação que nelas será desenvolvida.
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5.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OFERTA

Nome do Empreendimento
Nome

do

Hotel

Condomínio Presidente Prudente Hotel

(Setor Comfort Hotel Presidente Prudente

Hoteleiro)
Incorporadora/Ofertante
Número
Autônomas

de

SPE Hotel Presidente Prudente Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Unidades Até 148 (cento e quarenta e oito) Unidades Autônomas Imobiliárias
Imobiliárias Hoteleiras, que contarão com matrículas específicas, separadas e

Hoteleiras

diversas da matrícula do terreno em que se encontrará localizado o
Hotel, sendo que, neste momento, restam apenas 27 (vinte e sete)
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da presente
Oferta.

Preço Unitário do CIC

R$ 369.561,00 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e
sessenta e um reais)), estando englobado nesse valor apenas a
decoração (apartamento e áreas comuns) estimada em R$
40.245,52 (quarenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
cinquenta e dois centavos) por Unidade Autônoma Imobiliária
Hoteleira.

Forma de Pagamento

O Investidor Adquirente poderá efetuar o pagamento à vista ou em
parcelas, sendo que todos os pagamentos de sua responsabilidade
deverão ser realizados por meio de boleto bancário a ser enviado
ao Investidor Adquirente, dirigido ao endereço por ele fornecido,
ou outro meio que venha a ser determinado pela Incorporadora na
sede da Incorporadora ou onde e a quem cada uma indicar,
conforme item 2.5. do Compromisso de Venda e Compra.

Valor Total da Oferta

Até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), considerando o
somatório dos valores de tabela (pagamento a prazo) previstos para
o lançamento do Hotel das 40 (quarenta) Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras objeto de CIC ofertadas, sendo que,
atualmente, diante das unidades disponíveis para venda, referidas
neste Prospecto, está em até R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem
mil reais).

Inadequação da Oferta

A Oferta não é adequada a Investidores Adquirentes que: (i) não
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tenham conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em
imóveis; (ii) necessitem de liquidez com relação às Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 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 (iii) não estejam dispostos a correr os riscos
inerentes às atividades do setor hoteleiro ou de imóveis. A
aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, objeto
de CIC, apresenta certos riscos e possibilidades de perdas
patrimoniais, no que se refere à desvalorização do investimento no
bem imóvel, e também no que se refere às eventuais necessidades
de aportes extras na SCP, caso esta tenha resultados negativos, que
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. Para maiores informações sobre os riscos
envolvidos, o Investidor Adquirente deve consultar a seção 7 “Fatores de Risco” – pág. 69 a 77 - deste Prospecto.
Data de Início da Oferta

O lançamento comercial das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras foi realizado tão logo se obteve o registro da presente
oferta pela CVM e o registro do Memorial de Incorporação, em 14
de janeiro de 2020.

Prazo de Duração da Oferta

A Oferta terá duração máxima de 36 (trinta e seis meses) meses,
contada da data de divulgação do anúncio de início de distribuição,
admitindo-se uma única prorrogação por igual período, desde que
previamente comunicada à SRE.

Intermediação

A Oferta é conduzida por meio de corretores de imóveis e
sociedades de corretores de imóveis, devidamente inscritos no
CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, como ocorre
em aquisições de propriedades de imóveis em geral, tendo em vista
(i) as características eminentemente imobiliárias da Oferta e (ii) a
dispensa de contratação de instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários para a Oferta, concedida pela
CVM no artigo 14 da Instrução CVM 602.

Sociedades Corretoras ou Indicadas nominalmente na seção 12 - “Sociedades Corretoras
Corretores

Individuais Corretores Individuais Autorizados” – pág. 88 a 90 – deste
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Autorizados

para Prospecto, sem prejuízo de outras que venham a ser selecionadas e

Distribuição dos CIC

treinadas pela Ofertante durante a Oferta, as quais também serão
objeto de supervisão pela Ofertante e divulgadas no website do
Hotel.

Supervisão da Atuação de É realizada conforme previsto na seção 11 - “Supervisão da Atuação
Corretores de Imóveis

de Corretores de Imóveis” – pág. 86 a 87 deste Prospecto.

Remuneração

Cada Investidor Adquirente das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras, objeto de CIC, fará jus ao recebimento de sua
remuneração decorrente do Hotel, calculada conforme o descrito
na seção 6 -“Remuneração dos Investidores Adquirentes” – pág. 66
a 68 – deste Prospecto, proporcional à sua participação no fundo
social da SCP, ressalvada a hipótese de a SCP ter prejuízo, quando
não serão, então, distribuídos dividendos aos Sócios Participantes
(Condôminos das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras).

Regime Jurídico

O Empreendimento será regido pela seguinte base legal acerca da
incorporação imobiliária: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii)
Código Civil; e (iii) Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978 (“Lei dos
Corretores de Imóveis”). Adicionalmente, o investimento no Hotel
será regido pelos instrumentos que compõem o CIC e demais
instrumentos e documentos relacionados ao Empreendimento.

Informações

sobre

Empreendimento

o As principais características do Empreendimento encontram-se
descritas na seção 3 - “Descrição do Empreendimento” – pág. 15 a
27 – deste Prospecto.

Informações

Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos sobre

Complementares

o Empreendimento e a Oferta poderão ser obtidos com a
Incorporadora, no endereço constante da seção 2 - “Identificação
da Incorporadora, Construtora e Operadora Hoteleira” – pág. 12 a
14 – deste Prospecto, ou por meio do seguinte endereço eletrônico:
http://www.comfortpresidenteprudente.com.br/
As informações constantes do website da Incorporadora da
Operadora Hoteleira e do Empreendimento não são parte
integrante e nem se encontram incorporadas por referência a este
Prospecto.

Declarações

O modelo da Declaração do Investidor e as demais Declarações
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exigidas pela Instrução CVM 602 encontram-se anexas a este
Prospecto (Anexos III, IV e V). Restando certo que as declarações da
Incorporadora (Ofertante) e da Operadora Hoteleira serão
anualmente atualizadas, a partir do registro da oferta, enquanto a
mesma estiver em curso.
Atualização
Disponibilização
Documentos da Oferta

e Ofertante

(i)

disponibilizará

ao

público,

na

página

do

dos Empreendimento, todos os documentos referidos no art. 6º, incisos
I, II, IV, V e VI da Instrução CVM 602, bem como fornecerá cópia
atualizada do Prospecto e do Estudo de Viabilidade Econômica e
Financeira do Empreendimento aos corretores de imóveis que
participaram da distribuição da oferta; (ii) obterá dos aceitantes da
oferta, por escrito, a declaração prevista no Anexo 6-III da Instrução
CVM 602; (iii) atualizará, anualmente, a partir do registro da oferta,
os documentos referidos no art. 6º, incisos I, II, e V da Instrução
CVM 602, colocando a respectiva atualização à disposição do
público na página do Empreendimento; e (iv) obterá, anualmente,
a partir do registro da oferta, a declaração da operação da
Operadora Hoteleira, na forma prevista no art. 6º, VI da Instrução
CVM 602, referente à atualização dos documentos referidos no art.
6º, I e II da Instrução CVM 602.
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6.

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES ADQUIRENTES E DA OPERADORA HOTELEIRA

Remuneração dos Investidores Adquirentes
A remuneração de cada Investidor Adquirente corresponderá à sua cota parte nos dividendos
distribuídos anualmente, de acordo com o previsto nas Cláusulas VII e IX do Contrato de Constituição
da SCP, conforme resultados financeiros da SCP, ou seja, os dividendos da SCP serão apurados
anualmente e serão definidos como o resultado da receita bruta, deduzido dos tributos, custos e
despesas operacionais, gastos da propriedade, IRPJ e CSLL. Em caso de lucro, os dividendos serão
atribuídos para distribuição no exercício seguinte em conformidade com a disponibilidade de caixa,
podendo a SCP em assembleia destinar tais recursos para outras finalidades. Poderá também a SCP
antecipar aos Investidores Adquirentes o pagamento de dividendos do exercício em curso, apurados
mensalmente, caso o fluxo de caixa assim o permita.
A Receita Líquida será o resultado da Receita Bruta deduzidos os impostos sobre as receitas, tais como,
ISS, ICMS, PIS, COFINS (cumulativo e não cumulativo), descontos e cancelamentos sobre as vendas.
As despesas pagas ou incorridas pela SCP, relativas às suas operações compreendem, dentre outras
necessárias para sua implantação e funcionamento, as seguintes:
A. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - (a.1) Taxa de condomínio ordinária e extraordinária (relativo
a déficit de período anterior); (a.2) Reembolso de salários e encargos ao Condomínio Hotel; (a.3)
Custos de vendas sobre receitas, (a.4) Despesas gerais e administrativas; (a.5) Custos e despesas
operacionais; (a.6) Custo de café da manhã; (a.7) Materiais de Apartamentos; (a.8) Tarifas públicas dos
Apartamentos; (a.9) Despesas financeiras e bancárias; (a.10) Comissão de cartão de crédito; (a.11)
Taxa Mensal de Marketing Institucional; (a.12) Despesas com comissão de agências de viagens e
reservas; (a.13) Gastos gerais de vendas e marketing; (a.14) Perdas estimadas para liquidação
duvidosa; (a.15) Lavanderia industrial; (a.16) Serviços contratados; (a.17) Despesas com manutenção
dos Apartamentos; (a.18) Outras despesas com A&B (se existir);
B. DESPESAS DA PROPRIEDADE – (b.1) Taxa de administração e royalties sobre a Receita Líquida; (b.2)
Taxa Mensal de Incentivo; (b.3) Taxa de Administração sobre alimentos e bebidas; (b.4) Taxa Mensal
de Incentivo; (b.5) Aluguel de área de A&B (se existir); (b.6) Despesa após Lucro Operacional de A&B
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(se existir); (b.7) Taxas municipais dos Apartamentos (IPTU); (b.8) Seguro dos bens dos Apartamentos;
(b.9) Aluguel de imóvel; (b.10) Aquisição/ serviços da SCP; (b.11) Depreciação e amortização; (b.12)
Fundo de Reposição de Ativos; (b.13) IRPJ – imposto de renda pessoa jurídica; (b.14) CSLL –
contribuição social sobre o Lucro Líquido.
Para fins de cálculo da remuneração devida à Administradora pela administração da SCP, fica desde já
estabelecido que o Lucro Operacional Bruto da SCP será obtido por meio da dedução da receita líquida
das despesas referidas no item A. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS.
Na hipótese de o restaurante e/ou outras áreas, equipamentos e serviços comuns virem a ser
explorados pela SCP, toda contabilidade relativa a essa exploração será feita separadamente pela
Administradora, às expensas da SCP, integrando o respectivo resultado o Lucro Líquido das operações
da SCP para fins de distribuição de resultados aos Investidores Adquirentes.
Remuneração da Operadora Hoteleira
A Operadora Hoteleira, a título de remuneração, terá o direito de receber, conforme previsto no item
VII do Contrato de Constituição da SCP:
a)

receber pela administração da SCP, até o dia 10 (dez) de cada mês os seguintes valores: (i)

Taxa Mensal de Administração e Royalties: 3,5% (três e meio por cento) da Receita Líquida das
operações auferida com a exploração do objeto da SCP, observada a fórmula de cálculo prevista no
Contrato de Constituição de SCP, mais (ii) Taxa Mensal de Marketing Institucional: já inclusa na Taxa
Mensal de Administração e Royalties, mais (iii) Taxa Mensal de Incentivo: 8% (oito por cento) do Lucro
Operacional Bruto auferido em cada mês, durante o 1º ano de operação do Condo-Hotel; 9% (nove
por cento) do Lucro Operacional Bruto auferido em cada mês, durante o 2º ano de operação do CondoHotel; 10% (dez por cento) do Lucro Operacional Bruto auferido em cada mês, do 3º ano de operação
do Condo-Hotel em diante, sempre calculados nos termos previstos na Cláusula VIII, do Contrato de
Constituição da SCP, adotando-se sempre o regime de competência; e,
b)

receber a participação nos lucros da SCP, de acordo com a sua participação.

Todos os valores constantes do Contrato de Constituição da SCP serão anualmente corrigidos, a partir
desta data, com base na variação do IGP-M/FGV. Estipulam-se, ainda, as partes envolvidas que, na
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hipótese de extinção ou inaplicabilidade do IGP-M/FGV como índice de correção monetária, será ele
substituído pelo IGP-DI/FGV ou, na falta deste, pelo INPC/IBGE ou, ainda na sua falta, pelo índice que
vier a substituí-lo.

68
DOCS - 1567490v1

7.

FATORES DE RISCO

Os fatores de risco a seguir mencionados (“Fatores de Risco”) devem ser considerados pelos potenciais
Investidores Adquirentes antes de ser tomada qualquer decisão de investir no Empreendimento
mediante a aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, objeto de CIC.
O valor de mercado das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, e o retorno financeiro do Hotel
podem, a qualquer momento, ser afetados por tais Fatores de Risco, os quais, portanto, devem ser
analisados e avaliados por potenciais Investidores Adquirentes.
Os Fatores de Risco a seguir expostos são os que a Incorporadora conhece e que, em seu
entendimento, podem vir a afetar o Hotel. Eventuais riscos ou incertezas adicionais, atualmente
desconhecidos pela Incorporadora ou que esta considere atualmente irrelevantes, também podem vir
a impactar o Hotel, e deverão ser considerados pelos potenciais compradores.
Abaixo estão elencados os fatores de risco que devem ser levados em consideração pelos Investidores
Adquirentes na tomada de decisão para a aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras:
1)

Não há garantia de que o retorno financeiro atenderá às projeções inicialmente realizadas

O retorno financeiro do Hotel depende de inúmeros fatores, como a demanda por hospedagem na
região e, mais especificamente, no Hotel, a capacidade de praticar as tarifas de hospedagem
pretendidas pela Operadora Hoteleira, o controle dos custos de manutenção e despesas do Hotel de
forma geral, e outros fatores, inclusive alguns alheios à vontade da Incorporadora ou da Operadora
Hoteleira, como a conjuntura econômica do País. Alterações de quaisquer desses fatores podem
impactar no Hotel e prejudicar os seus resultados operacionais. Desta forma, não há garantia de que
o retorno financeiro do investimento atenderá às projeções inicialmente feitas, inclusive as constantes
do Estudo de Viabilidade do Hotel disponibilizado aos Investidores Adquirentes, o qual foi baseado em
diversas premissas e informações prospectivas que podem vir a não se materializar.
Em caso de Resultado Operacional negativo não haverá dividendos a serem distribuídos pela SCP aos
Investidores Adquirentes, os quais, inclusive, deverão realizar os aportes necessários, na medida e na
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proporção do seu capital social, a fim de equalizarem o resultado da SCP. Para mais informações sobre
a remuneração dos Investidores Adquirentes, o Investidor Adquirente deve consultar a seção 6 “Remuneração dos Investidores Adquirentes” – pág. 66 a 68 – deste Prospecto.
É importante ressaltar que o risco de prejuízo em caso de insucesso da exploração da atividade
hoteleira atinge os Investidores Adquirentes, na qualidade de sócios participantes da SCP, assumindo
estes também os riscos imobiliários relacionados ao Hotel, incluindo o risco de desvalorização das suas
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras para revenda (seja em decorrência de desvalorização do
mercado imobiliário como um todo ou da região em que se localiza o Hotel, seja em razão de
resultados insatisfatórios do Hotel), com a consequente perda do valor investido.
2)

A possibilidade de os Investidores Adquirentes não obterem lucro ou apurarem prejuízos

em decorrência do insucesso do Hotel.
Os Investidores Adquirentes poderão não obter lucro no caso de o Hotel não ter Resultado Operacional
satisfatório. Isso porque a remuneração dos Investidores Adquirentes está atrelada ao Resultado
Operacional positivo da SCP cujo objeto é a exploração do Hotel, sendo que farão jus a dividendos no
caso de haver Lucro Operacional Líquido, consoante previsto no item IX.1 do Contrato de Constituição
da SCP. Assim, no caso de insucesso do Hotel, os Investidores Adquirentes 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 na alínea “d” do item IV.1 do Contrato de Constituição da SCP. Para mais
informações sobre a remuneração dos Investidores Adquirentes, o Investidor Adquirente deve
consultar a seção 6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes com o Empreendimento” – pág. 66
a 68 – deste Prospecto.
3)

A possibilidade de, no caso de compra financiada de Unidade Autônoma Imobiliária

Hoteleira ou Parte Ideal desta, a Taxa Interna de Retorno do Investimento (TIR) ser inferior à
projetada no estudo de viabilidade econômica, 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 do Hotel, a Taxa Interna de Retorno do investimento foi calculada com base
no fluxo de caixa previsto (investimentos e resultado operacional futuro por unidade hoteleira). Para
a compra da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira a prazo, as parcelas foram corrigidas pelo INCC,
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conforme previsto no Compromisso de Venda e Compra. Para atualizar o investimento, utilizou-se o
INCC-DI dos últimos 12 meses. Caso o referido índice apresente redução no período de desembolso
do Investidor Adquirente, 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.
4)

Possibilidade de cobrança de multa sobre o valor investido.

O Investidor Adquirente está sujeito ao pagamento de multas nos seguintes casos, todos já
mencionados neste Prospecto: (a) deixar de realizar o pagamento de qualquer das parcelas acordadas
com a Incorporadora constantes dos Quadros Introdutórios do Compromisso de Venda e Compra nos
respectivos vencimentos: o Investidor Adquirente será notificado judicial ou extrajudicialmente pela
Incorporadora a, no prazo de 15 (quinze) dias, liquidar o débito, acrescido de: (i) atualização monetária
de débito pro rata die pelos índices eleitos no Compromisso de Venda e Compra; (ii) juros de mora de
1% (um por cento) ao mês ou fração do mês; (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto;
e (iv) despesas judiciais e extrajudiciais provocadas pelo atraso - conforme referido na seção 4 “Resumo das Disposições Contratuais do CIC” (pág. 28 a 61), mais especificamente quando trata do
“Compromisso de Venda e Compra”, na pág. 28 a 33 deste Prospecto, sendo que a previsão contratual
consta na Cláusula 3.1. do Compromisso de Venda e Compra; (b) na hipótese de o Investidor
Adquirente solicitar a rescisão do Compromisso de Venda e Compra por motivos que sejam
devidamente justificados ou não, a importância a ser restituída ao Investidor Adquirente pela
Incorporadora será sempre de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos valores por ele pagos,
deduzidos os valores previstos na letra “H” do Compromisso de Venda e Compra; (c) se não cumprir
ou observar quaisquer das estipulações da Convenção de Condomínio: estará sujeito, o Investidor
Adquirente infrator, à multa a ser aplicada pela Operadora Hoteleira (Capítulo X da Convenção de
Condomínio), conforme referido na seção 4 - “Resumo das Disposições Contratuais do CIC” (pág. 28 a
61), mais especificamente quando trata da “Minuta de Convenção de Condomínio”, na pág. 57 a 60
deste Prospecto.
Na hipótese de qualquer dos pagamentos devidos à Operadora Hoteleira, incluindo, mas não se
limitando a obrigação de aporte do Investidor Adquirente, não serem realizados nas datas
convencionadas, sobre o valor do débito incidirão correção monetária calculada de acordo com a
variação do IGP-M/FGV ocorrida entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, além de multa
equivalente a 2% (dois por cento) do valor total devido e juros moratórios computados à razão de 1,0%
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(um por cento) ao mês ou fração de mês.
5)

O início da operação hoteleira está condicionado ao atendimento de condições

suspensivas
Nos termos do Contrato de Constituição da SCP, o início da operação do Hotel está condicionado ao
atendimento cumprimento das seguintes condições suspensivas, que deverão ser atendidas até 1 (um)
mês antes da data prevista para abertura do Condo-Hotel, quais sejam: (i) todos os apartamentos
tenham sido entregues à SCP, devidamente mobiliados, equipados e em condições de serem operados
para consecução do seu objeto social, na forma estabelecida no Acordo Comercial firmado entre a
Incorporadora e a Operadora Hoteleira, com o qual os Investidores Adquirentes declaram ciência e
anuência (ii) tenha sido a Operadora Hoteleira formalmente contratada para administração do
Condomínio; (iii) estejam as áreas comuns do Condomínio completamente montadas, equipadas e
decoradas, na forma estabelecida no Acordo Comercial firmado entre a Incorporadora e a Operadora
Hoteleira, com o qual os Investidores Adquirentes declaram ciência e anuência; (iv) tenham sido pagas
todas as Verbas Pré-Operacionais Condominiais e do Pool, incluindo-se o valor do capital de giro inicial,
admitindo-se uma inadimplência de até 10% (dez por cento) para este último item; (v) tenham sido
obtidas todas as licenças relativas ao Condo-Hotel e, (vi) a Operadora Hoteleira tenha recebido a posse
dos Apartamentos e das áreas comuns que serão exploradas para os fins de consecução do objeto da
SCP.
Sendo que, caso os Investidores Adquirentes descumpram o disposto no item (iv), acima, a Operadora
Hoteleira poderá se recusar a dar início à operação hoteleira, de modo que os resultados financeiros
do Hotel poderão ser afetados e os Investidores Adquirentes prejudicados.
6)

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que integram o Hotel poderão ficar vagas

e não gerar quaisquer rendas decorrentes de sua utilização, podendo, inclusive, gerar prejuízo.
Poderá ocorrer uma baixa demanda por hospedagem no Hotel, por fatores diversos, incluindo
qualquer circunstância que possa reduzir o interesse de visitantes na cidade ou região do
Empreendimento, ou ainda, no próprio Hotel, refletindo em uma redução da taxa de ocupação do
Hotel e, consequentemente, da receita gerada.
A rentabilidade da operação hoteleira poderá sofrer oscilação relevante em caso de vacância de suas
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, sendo que a baixa utilização das Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras que integram o Hotel, com a consequente ausência de receitas de hospedagem,
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poderá acarretar, inclusive, resultados negativos, com o impacto direto sobre a remuneração dos
Investidores Adquirentes, podendo, inclusive, significar a necessidade de aportes na SCP, de forma a
cobrir prejuízos, conforme previsto na alínea “d” do item IV.1. do Contrato de Constituição da SCP e
exposto na seção 6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes” – pág. 66 a 68 – deste Prospecto.
7)

A possibilidade de o Investidor Adquirente ter de aportar recursos adicionais àqueles

necessários à aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras.
Conforme especificado acima, considerando que o Investidor Adquirente será Sócio Participante da
SCP, em caso de Resultado Operacional negativo da SCP, os Investidores Adquirentes deverão aportar
a contribuição correspondente à sua participação nesse prejuízo, sob pena de rescisão contratual,
dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento do respectivo aviso, determinada de acordo com a
seguinte fórmula: prejuízo apurado x número de quotas do Investidor Adquirente, dividido pela soma
das quotas de todos os Investidores Adquirentes. Após o vencimento, o valor em atraso será corrigido
monetariamente, levando-se em consideração as disposições contidas na Cláusula VII.5 do Contrato
de Constituição da SCP. Adicionalmente, enquanto perdurar o atraso, o Investidor Adquirente terá
suspenso o seu direito ao recebimento de quaisquer valores devidos pela SCP, conforme detalhado na
alínea “d” do item IV.1 do Contrato de Constituição da SCP e exposto na seção 6 - “Remuneração dos
Investidores Adquirentes” – pág. 66 a 68 – deste Prospecto.
8)

O Hotel será explorado comercialmente por terceiros e eventuais deficiências na

operação hoteleira poderão afetar os resultados do Hotel.
O Hotel será explorado comercialmente pela Operadora Hoteleira, empresa especializada na
administração de hotéis (identificada na seção 2 - “Identificação da Incorporadora, Construtora e
Operadora Hoteleira” – pág. 12 a 14 – deste Prospecto). Embora os Investidores Adquirentes possam
se valer de ferramentas contratuais e legais que lhes permitam fiscalizá-la ou exigir o cumprimento de
suas obrigações, não é possível assegurar que ela prestará seus serviços de modo plenamente
satisfatório. Eventuais deficiências na oferta de serviços hoteleiros, assim como a depreciação do Hotel
em função da não realização das melhorias, reformas e atualizações necessárias, ou riscos de imagem
relacionados à desvalorização da marca do Hotel poderão impactar na operação e prejudicar os
resultados do Hotel, com efeitos negativos diretos sobre a remuneração dos Investidores Adquirentes.
9)

Há risco de condenações em dinheiro em valor significativo em processos judiciais ou
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administrativos decorrentes da construção do Empreendimento e da exploração de sua atividade
hoteleira.
Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações monetárias significativas,
inclusive processos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários, ambientais, ações civis públicas,
ações populares, e outros, movidos contra o Empreendimento, inclusive decorrentes da construção
do Empreendimento pela Construtora ou da exploração da atividade hoteleira pela Operadora
Hoteleira, poderão ter um considerável efeito negativo sobre o Resultado Operacional do Hotel e,
consequentemente, a remuneração dos Investidores Adquirentes. Há possibilidade, ainda, de os
Investidores Adquirentes, na qualidade de proprietários das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras e Condôminos, virem a ser responsabilizados, solidária ou subsidiariamente, em juízo, em
decorrência destas demandas judiciais ou administrativas, ainda que indiretamente, por meio da SCP
da qual são sócios participantes, na medida em que a SCP quem responde por demandas judiciais ou
administrativas, salvo em caso de comprovada falha, ilegalidade, má fé ou má gestão da Operadora
Hoteleira, quando esta responde, conforme alínea “e” do item IV.1 do Contrato de Constituição da
SCP.
10)

O surgimento de novos concorrentes e/ou o fortalecimento dos concorrentes já

existentes pode alterar a dinâmica do mercado.
O setor hoteleiro no Brasil é competitivo e a consolidação e profissionalização do setor podem levar
ao surgimento de concorrentes mais preparados, o que poderá prejudicar a situação financeira e os
resultados operacionais do Hotel. Além disso, apesar de o Estudo de Viabilidade do Hotel ter apurado
que existe atualmente previsão de, nos próximos anos, ser inaugurado 01 (um) novo hotel, próximo
ao Empreendimento, com previsão de inauguração em 2020, é possível que outros empreendimentos,
ainda que atualmente não estejam em planejamento ou sobre os quais não se tenha conhecimento,
venham a ser implantados no médio prazo naquela região, o que poderia prejudicar os resultados do
Empreendimento e a remuneração dos Investidores Adquirentes, provocado por eventual vacância de
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras ou diminuição forçada dos preços de estada para
patamares inferiores aos pretendidos pela Operadora Hoteleira. Por isso, deve ser levada em conta a
possibilidade de que tais concorrentes passem a oferecer produto equivalente e, assim, tornem-se
competidores do Empreendimento.
11)

Poderá haver atrasos ou imprevistos na execução das obras do Empreendimento.
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Poderá haver atrasos ou imprevistos durante a construção do Empreendimento, cujos prazos estão
previstos no Cronograma Estimado (Tabela A), constante na seção 3 - “Descrição do Empreendimento”
– pág. 15 a 27 – deste Prospecto, em razão de diversos fatores, inclusive de força maior, como
fenômenos naturais ou atrasos na renovação de licenças administrativas. Caso isso ocorra, sem
prejuízo de disposições contratuais compensatórias, os resultados financeiros do Hotel poderão ser
afetados.
12)

A influência que a Incorporadora e a Proprietária do Terreno possam vir a exercer nas

assembleias de condômino e de sócios da SCP, caso venha a manter em sua propriedade partes
ideais ou Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Hotel.
A Incorporadora, caso mantenha Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, em sua titularidade,
poderá influenciar nas assembleias de Condôminos do Hotel, bem como de sócios da SCP.
Além disso, a Proprietária do terreno é detentora de 18% (dezoito por cento) da área privativa do
Subcondomínio Hotel, podendo, também, influenciar nas assembleias de Condôminos do Hotel, bem
como de sócios da SCP.
13)

A Incorporadora poderá contratar financiamento para a construção do Empreendimento,

com possibilidade de constituição de hipoteca ou alienação fiduciária do Empreendimento e suas
acessões em garantia.
Os Investidores Adquirentes das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras da Incorporadora
deverão declarar ciência e concordar, por meio de cláusula específica e explícita do Compromisso de
Venda e Compra, que poderá ser obtido financiamento para custeio total ou parcial da construção do
Empreendimento junto a qualquer ente financeiro, sendo-lhe dada, em garantia da dívida, a hipoteca
ou alienação fiduciária do terreno objeto do Empreendimento e suas acessões e benfeitorias, inclusive
as próprias Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, bem como que os direitos creditórios
decorrentes da comercialização do Empreendimento poderão ser objeto de cessão fiduciária,
obrigando-se a assinar, sob pena de inadimplemento contratual, quaisquer aditivos aos contratos que
eventualmente venham a ser exigidos pelo agente financeiro para assegurar o respeito às garantias,
previsto na Cláusula 11ª do Compromisso de Venda e Compra e mencionado na seção 4 - “Resumo das
Disposições Contratuais do CIC- Contratos de Investimento Coletivo” – pág. 28 a 61 – deste Prospecto.
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O eventual inadimplemento, pela Incorporadora, do referido contrato de financiamento poderá gerar
atrasos nas obras e prejuízos para os Investidores Adquirentes, incluindo, mas não se limitando, na
hipótese de excussão das garantias pelo agente financeiro.
14)

O Hotel pode ser prejudicado por mudanças no mercado hoteleiro brasileiro.

Embora o mercado hoteleiro brasileiro venha se expandindo ao longo dos últimos anos, não é possível
garantir que essa tendência de crescimento continuará a existir. Alterações das condições econômicas
e sociais do País poderão impactar o mercado hoteleiro brasileiro como um todo, prejudicando
também o Hotel.
15)

Os setores imobiliário e hoteleiro são extensamente regulados, e eventuais mudanças

nessa regulação podem influenciar os resultados do Hotel.
As atividades dos setores imobiliário e hoteleiro estão sujeitas a uma extensa regulação. A Operadora
Hoteleira se empenhará em manter a observância das leis, regulamentos e demais atos normativos
pertinentes, mas, caso isso não seja possível, estará sujeita à aplicação de sanções previstas em tais
atos normativos, o que pode afetar negativamente o Hotel. Adicionalmente, não é possível garantir:
(i) que novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas, não serão aplicáveis ao Empreendimento;
ou (ii) que não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes,
ou (iii) que a Incorporadora ou a Operadora Hoteleira (caso o Hotel já esteja em operadora) obterá,
para o Empreendimento, todas as licenças e autorizações tempestivamente. A ocorrência de qualquer
dos referidos eventos poderá exigir que o Hotel utilize fundos adicionais para cumprir as exigências
decorrentes de interpretações ou de novas normas, tornando a sua operação mais custosa. Todos
esses fatores podem afetar os custos do Hotel e limitar o seu retorno financeiro.
16)

A possibilidade de desvalorização dos imóveis, tendo em vista, inclusive, sua destinação

específica.
Após sua aquisição, o valor das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras está sujeito às
volatilidades do mercado imobiliário, de forma que não se pode afirmar que a Unidade Autônoma
Imobiliária Hoteleira adquirida irá se valorizar ou manter, a longo prazo, seu valor atual. A escassez de
financiamentos ou aumento de taxas de juros podem diminuir a demanda por imóveis residenciais,
comerciais ou hoteleiros, podendo afetar negativamente o valor da Unidade Autônoma Imobiliária
Hoteleira. Além disso, os imóveis que são objetos da Oferta constituem Unidades Autônomas
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Imobiliárias Hoteleiras, com finalidade dedicada exclusivamente à exploração hoteleira. Caso não haja
demanda por hotéis na região onde será implantado o Hotel, não há previsão para a alteração de sua
finalidade; assim, pode haver uma desvalorização dos imóveis por conta dessa destinação específica.
17)

Parcela substancial da remuneração da Administradora do Empreendimento está

vinculada à receita bruta do Empreendimento, o que pode configurar conflito de interesse,
diferentemente da remuneração dos Adquirentes Investidores, que está vinculada ao Lucro
Operacional.
A Operadora Hoteleira terá sua remuneração preponderantemente atrelada ao Lucro Operacional
Bruto da SCP (limitado até 10% do Lucro Operacional Bruto conforme Contrato de Constituição de
SCP), porém também receberá determinadas taxas e remunerações da SCP atreladas à sua Receita
Bruta (3,5% da Receita Bruta relativo à Taxa Mensal de Marketing Institucional, calculadas conforme
previsto na seção 6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes e da Operadora Hoteleira” (pág. 66
a 68), mais especificamente no item “Remuneração da Operadora Hoteleira” – pág. 66 a 67 – deste
Prospecto bem como na alínea “a” do item VIII.1 do Contrato de Constituição da SCP), as quais serão
recebidas ainda que o Lucro Operacional Bruto da SCP seja negativo. Dessa forma, pode haver um
conflito entre os interesses dos Investidores e da Operadora Hoteleira no que diz respeito às taxas e
remunerações devidas à Operadora Hoteleira, em decorrência da exploração do Empreendimento.
Para mais informações sobre a remuneração da Operadora Hoteleira, o Investidor deve consultar a
seção 6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes e da Operadora Hoteleira” – pág. 66 a 67 – do
Prospecto, o item “Remuneração da Operadora Hoteleira” – pág. 67 a 68 – do Prospecto.
18)

A 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.
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8.

ENCARGOS DO EMPREENDIMENTO

Despesas da SCP:
A SCP deverá arcar com as despesas relativas às operações que constituem objeto do Contrato de
Constituição da SCP, as quais serão deduzidas da Receita Bruta para fins de cálculo dos dividendos da
SCP e, assim, apurarão o Lucro Líquido, conforme definido no item VIII.1 e subsequentes do Contrato
de Constituição da SCP. São exemplos de despesas da SCP, previstos nas alíneas “A” e “B” do item
VIII.3. do Contrato de Constituição da SCP:

A.

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS:

(a.1) Taxa de condomínio ordinária e extraordinária (relativo a déficit de período anterior);
(a.2) Reembolso de salários e encargos ao condomínio;
(a.3) Custos de vendas sobre receitas;
(a.4) Despesas gerais e administrativas;
(a.5) Custos e despesas operacionais;
(a.6) Custo de café da manhã;
(a.7) Materiais de Apartamentos;
(a.8) Tarifas públicas dos Apartamentos;
(a.9) Despesas financeiras e bancárias;
(a.10) Comissão de cartão de crédito;
(a.11) Taxa Mensal de Marketing Institucional;
(a.12) Despesas com comissão de agências de viagens e reservas;
(a.13) Gastos gerais de vendas e marketing;
(a.14) Perdas estimadas para liquidação duvidosa;
(a.15) Lavanderia industrial;
(a.16) Serviços contratados;
(a.17) Despesas com manutenção dos Apartamentos;
(a.18) Outras despesas com A&B (se existir);

B.

DESPESAS DA PROPRIEDADE
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(b.1) Taxa de administração e royalties sobre a receita líquida;
(b.2) Taxa Mensal de Incentivo;
(b.3) Taxa de Administração sobre alimentos e bebidas;
(b.4) Taxa Mensal de Incentivo;
(b.5) Aluguel de área de A&B (se existir);
(b.6) Despesa após lucro operacional de A&B (se existir);
(b.7) Taxas municipais dos Apartamentos (IPTU);
(b.8) Seguro dos bens dos Apartamentos;
(b.9) Aluguel de imóvel;
(b.10) Aquisição/ serviços da SCP;
(b.11) Depreciação e amortização;
(b.12) Fundo de Reposição de Ativos;
(b.13) IRPJ – imposto de renda pessoa jurídica;
(b.14) CSLL – contribuição social sobre o lucro líquido.
Despesas dos Investidores Adquirentes:
Conforme estabelecido no Contrato de Constituição da SCP, os Investidores Adquirentes devem arcar,
também, com os seguintes custos:

(i)

despesas relativas ao IPTU das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, as taxas de

condomínio extraordinárias e os valores solicitados pela Operadora Hoteleira que se mostrem
necessário à operação. O Investidor Adquirente obriga-se, também, a quitar as taxas de condomínio
ordinárias de suas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras sempre que houver solicitação da
Operadora Hoteleira, conforme previsto na alínea “c” do item IV.1 do Contrato de Constituição da SCP;

(ii)

em qualquer época, caso seja apurado prejuízo na SCP, aportar, sob pena de rescisão contratual,

dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento do respectivo aviso, a contribuição correspondente à
sua participação nesse prejuízo, conforme previsto na alínea “d” do item IV.1 do Contrato de
Constituição da SCP obedecendo a seguinte fórmula:
Prejuízo Apurado x Quota-Parte do(s) Proprietário(s)
_____________________________________________
∑ Quotas-Partes dos Proprietários
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O Fundo de Reposição de Ativos, previsto no item XVI do Contrato de Constituição da SCP, terá
arrecadação mensal e manutenção obrigatórias, e será constituído contábil e financeiramente pela
SCP, em separado das operações desta, de acordo com os seguintes percentuais: no 1º ano fiscal, 3,0%
(três por cento) ao mês; no 2º ano fiscal, 4,0% (quatro por cento) ao mês; no 3º, 5,0% (cinco por cento)
ao mês; no 4º e seguintes, 6% (seis por cento) ao mês, sendo seus recursos utilizados de acordo com
as instruções da Operadora Hoteleira e destinados principalmente a assegurar que a SCP sempre possa
contar com recursos para serem utilizados na conservação, manutenção e reposição, esta última
quando necessária, de móveis, utensílios, aparelhos, equipamentos e instalações do(s)
apartamento(s), de forma a manter tais itens dentro dos padrões internacionais.
Os valores relativos a estes fundos serão aplicados preferencialmente em contas correntes bancárias
distintas. Os recursos dos referidos fundos deverão ser aplicados, sempre que houver disponibilidade,
em bancos de primeira linha, ficando tais aplicações, bem como toda e qualquer movimentação dessas
contas, sob a responsabilidade da Operadora Hoteleira, consoante com o mencionado no item XVI.4
do Contrato de Constituição da SCP.
Direitos dos Investidores Adquirentes:
Nos termos da Convenção de Condomínio, são direitos dos Investidores Adquirentes:
(a)

usar, gozar e dispor de sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, segundo sua conveniência

e interesse, de acordo com o destino a ela atribuído, desde que não prejudiquem a segurança e a
solidez do Condomínio Master, que não causem danos aos demais Condôminos, e não infrinjam as
normas legais ou as disposições contidas na Convenção de Condomínio e no Regimento Interno,
respeitando o direito de terceiros, a boa ordem, os bons costumes, a saúde e o bem estar dos demais
Condôminos;
(b)

comparecer às Assembleias Gerais e de seus Subcondomínios e nelas discutir, votar e ser votado,

respeitando, neste particular, as disposições próprias da Convenção de Condomínio;
(c)

ser eleito síndico ou membro de conselho consultivo do seu respectivo Subcondomínio;

(d)

propor à Assembleia Geral e às Administradoras dos Subcondomínios as providências que lhe
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parecerem adequadas à conservação e defesa do patrimônio comum;
(e)

formular queixas ou reclamações, por escrito, ao Síndico do seu respectivo Subcondomínio ou

à Administradora do seu Subcondomínio;
(f)

examinar, a qualquer tempo, os Livros e arquivos da administração do seu Subcondomínio e

pedir esclarecimentos à respectiva Administradora ou Síndico do seu Subcondomínio;
(g)

aprovar em Assembleia Geral, ou em Assembleia Específica, na forma prevista neste

instrumento, a formação de comissões, atribuindo-lhes funções, para implantar, gerenciar e/ou
fiscalizar normas, procedimentos, obras e tudo o mais que for de interesse do Condomínio Geral e/ou
do Subcondomínio;
(h)

praticar todos os demais atos inerentes a sua qualidade de Condômino;

(i)

recorrer das decisões proferidas pelo Síndico do Subcondomínio onde sua Unidade Autônoma

Imobiliária Hoteleira se acha inserida, por meio da interposição de recurso a ser apreciado pela
Assembleia Geral, se for o caso, sem prejuízo do direito de recorrer ao Poder Judiciário a qualquer
tempo;
(j)

usar da Área Especial cujo Direito Real de Uso foi instituído, de acordo com os limites atribuídos

nos respectivos croquis e que não prejudique a segurança e a solidez do Condomínio Master e não
infrinja as normas legais ou as disposições contidas nesta Convenção e no Regimento Interno,
respeitando o direito de terceiros, a boa ordem, os bons costumes, a saúde e o bem estar dos demais
Condôminos.
Deveres dos Investidores Adquirentes:
Nos termos da Convenção de Condomínio, são devedores dos Investidores Adquirentes:
(k)

não usar das coisas comuns do Subcondomínio do qual não participa e destinar seu uso para a

finalidade prevista na Convenção de Condomínio;
(l)

não obstruir as passagens e vias de acesso com objetos e volumes que possam impedir a livre

passagem;
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(m)

não mudar a forma externa de sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, bem como não

modificar a fachada da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira nem a distribuição interna dos
compartimentos de sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, com exceção do Subcondomínio
Hotel que poderá promover quaisquer modificações em sua área;
(n)

manter e efetuar a manutenção da vegetação do jardim;

(o)

transportar e depositar, sob sua responsabilidade exclusiva, todo o lixo, detrito ou refugo

proveniente do Subcondomínio Hotel, nos tipos de recipientes, horários e locais determinados pelo
Condomínio Master;
(p)

não transitar e não permitir que alguém transite no interior do Condomínio Master sem o devido

decoro no traje;
(q)

não tratar de modo descortês quaisquer empregados ou funcionários do Condomínio Master ou

dos Subcondomínios;
(r)

não introduzir, nas canalizações ou condutores de qualquer natureza, volumes ou objetos que

possam danificá-los, produzir incêndio ou entupimento;
(s)

prestigiar e fazer acatar as decisões da Assembleia Geral e dos Subcondomínios, os princípios

convencionados e a ordem administrativa, bem como não desviar o pessoal da Administradora e da
Administradora do Condomínio Master de seus deveres funcionais;
(t)

não permitir a prática de serviços fora do âmbito de sua propriedade exclusiva;

(u)

fazer as comunicações exigidas pelas autoridades sanitárias em caso de moléstia

infectocontagiosa;
(v)

conservar e reparar, por sua conta exclusiva, tudo quanto pertencer à sua respectiva Unidade

Autônoma Imobiliária Hoteleira e contribuir para as despesas gerais que forem fixadas pela Assembleia
Geral dos Subcondomínios;
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(w)

não usar, ceder ou alugar as áreas dos Subcondomínios para fins incompatíveis com a decência

e o sossego ou permitir sua utilização por pessoa passível de repreensão penal ou policial, ou que, de
qualquer forma ou modo, prejudique a boa ordem do Condomínio Master;
(x)

respeitar a lei e normas atinentes à licença de uso e funcionamento, à vigilância sanitária, entre

outros, podendo cada Síndico vistoriar o correspondente Subcondomínio e exigir o cumprimento da
legislação e normas para que não prejudique as licenças exigidas pelos órgãos públicos;
(y)

instalar seus anúncios e letreiros luminosos nos locais determinados pelo Condomínio Master e

de acordo com a legislação vigente, de forma a não causar incômodo ou prejuízo aos Subcondomínios
ou poluir visualmente os arredores;
(z)

manter o Subcondomínio Hotel em perfeito estado de conservação, segurança, higiene e asseio,

notadamente no tocante às respectivas entradas, vidros, esquadrias, vitrines, fachadas, divisões,
portas e demais acessórios e equipamentos, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção
do seu elevador privativo.
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9.

PRAZO E MODO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DOS ADQUIRENTES

INVESTIDORES NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO, CANCELAMENTO E DESISTÊNCIA DA OFERTA
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 Adquirentes Investidores a integralidade dos valores pagos por estes e por ela recebidos, em
moeda corrente nacional, na conta bancária que os mesmos 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
Adquirentes 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.

ENDEREÇO COMPLETO DA PÁGINA DO EMPREENDIMENTO NA REDE MUNDIAL DE

COMPUTADORES
As informações da oferta estarão disponíveis para acesso dos Investidores Adquirentes, em versão
eletrônica, no website: http://www.comfortpresidenteprudente.com.br.
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11.

DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS ADOTADAS PARA CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DA ATUAÇÃO

DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
Considerando que a venda das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ou partes ideais destas, é
complexa e possui peculiaridades, fazendo com que seja necessário que as sociedades corretoras e
corretores individuais que intermediam estas vendas sejam treinados e orientados para tanto, é
importante que a atuação destes sejam acompanhadas e supervisionadas pela Incorporadora. Para
tanto, a Incorporadora adotou, está adotando e continuará a adotar as seguintes práticas para
contratação e supervisão da atuação destes corretores de imóveis envolvidos na intermediação das
vendas das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ou partes ideais destas:
a)

A Incorporadora certificou-se, está se certificando e continuará a certificar a Oferta sempre

seja conduzida por meio de corretores de imóveis e sociedades de corretores de imóveis, devidamente
inscritos no CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, como ocorre em aquisições de
propriedades de imóveis em geral, tendo em vista as características eminentemente imobiliárias da
Oferta;
b)

Foram, estão sendo e continuarão sendo fornecidas de cópias do Prospecto e demais

instrumentos que compõem o CIC, bem como treinamento aos corretores de imóveis e sociedades de
corretores de imóveis que participarem da intermediação da Oferta. 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 foi apresentada aos corretores e sociedades corretoras de imóveis em reunião

realizada pela Incorporadora, oportunidade em que foram expostas as peculiaridades da mesma e na
qual foi avaliada a capacidade dos corretores para atuarem na comercialização da Oferta. Após esta a
primeira divulgação da Oferta aos corretores, estes receberão treinamento específico, para então, dar
início às vendas das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ou partes ideais destas;
d)

Na hipótese da Incorporadora vier a tomar conhecimento que tenha sido descumprida ou

caso haja indícios de descumprimento, por parte de qualquer corretor, 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 deixará de integrar o grupo de responsáveis pela comercialização dos CIC,
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não podendo a partir de então, dito corretor ou sociedade corretora, intermediar a venda de quaisquer
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ou partes ideais destas, no âmbito da Oferta.
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12.

SOCIEDADES CORRETORAS OU CORRETORES INDIVIDUAIS AUTORIZADOS A REALIZAR A

DISTRIBUIÇÃO DO CIC
A venda das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ou partes ideais destas, é intermediada
exclusivamente por corretores de imóveis e sociedades de corretores de imóveis, devidamente
inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI, como ocorre em negócios imobiliários
propriamente ditos. O que torna plenamente dispensável a contratação de qualquer instituição
intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Abaixo seguem listadas as Sociedades Corretores, bem como os Corretores Individuais, autorizados
para distribuição dos CIC da Oferta, sem prejuízo de outras que venham a ser selecionadas e
devidamente qualificadas pela Incorporadora durante a Oferta, as quais de igual forma serão
supervisionadas pela Incorporadora e serão divulgadas no website do Hotel.
Razão Social

Endereço

CPF/CNPJ

CRECI

10.318.836/0001-92

26947-J

Rua Pamplona, nº 1445,
QUADRA

DESENVOLVIMENTO Conjunto 101 a 105, Jardim

IMOBILIÁRIO LTDA.

Paulista, CEP 01405-003,
São Paulo - SP
Rua Djalma Dutra, nº 43,

BELMONT IMOVEIS EIRELI

Jardim Aviação, 19020-440, 17.795.700/0001-12 024652-J
Presidente Prudente - SP
Avenida Washington Luiz,

W. J. DE MACEDO IMOBILIARIA - ME

nº 2363, Jardim Paulista,

18.338.683/0001-57

26687-J

Vila Malaman, CEP 19015- 30.797.409/0001-41

28028-J

CEP 13023-450, Presidente
Prudente - SP
Avenida

CASA

PRIME

SOLUÇÕES

HABITACIONAIS LTDA - ME

Quatorze

de

Setembro, nº 2438, Área 1,
770, Presidente Prudente SP

CASA

FACIL

-

IMOBILIARIA

SERVICOS CADASTRAIS LTDA-ME

E

Avenida

Quatorze

de

Setembro, nº 442, Vila 16.564.178/0001-03

27221-J

Industrial, CEP 19013-380,
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Presidente Prudente - SP
Avenida
Alex Imoveis S/S LTDA

Quatorze

de

Setembro, nº 828, Jardim
Paulista, CEP 19014-000,

13.354.270/0001-42

22188-J

24.263.613/0001-80

28477-J

11.334.627/0001-03

24024-J

Presidente Prudente - SP
Avenida Washington Luiz,
LEAL IMOVEIS LTDA - ME

nº 1222, Centro, CEP 19015150, Presidente Prudente SP
Avenida

MELL IMÓVEIS - EIRELI - EPP

Celestino

José

Figueiredo, nº 525, Vila
Comercial, CEP 16015-270,
Presidente Prudente - SP
Rua Rui Barbosa, nº 579,

ROBINSON FERNANDES XAVIER - ME Centro,

CEP

19015-000, 23.059.970/0001-68 027883-J

Presidente Prudente - SP
Rua Casemiro Dias, nº 763,
Nova Dinâmica Imóveis S/S LTDA - Vila Ocidental, CEP 19015ME

250, Presidente Prudente -

51.393.155/0001-76 005799-J

SP
Rua Casemiro Dias, nº 416,
IMOBILIARIA RIO BRANCO LTDA

Vila Nova, CEP 19010-280, 44.866.820/0001-36

1056-J

Presidente Prudente - SP
Avenida
ROZAS

-

Celestino

José

EMPREENDIMENTOS Figueiredo, nº 389, Vila

IMOBILIARIOS LTDA

Comercial, CEP 16015-270,

17.511.526/0001-39

26905-J

57.320.574/0001-64

9221- J

64.612.203/0001-11

21621-J

Presidente Prudente - SP
Avenida Manoel Goulart, nº
SAMBURA IMOVEIS S/S LTDA

875, Centro, CEP 19015240, Presidente Prudente SP

SB PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S Rua Oleno da Cunha Vieira,
LTDA-ME

nº

43,

Sala

01,

Vila
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Machadinho, CEP 19020110, Presidente Prudente SP
Rua José Bongiovani, nº
509, Vila Liberdade, CEP

IMOBILIARIA SISTEMA LTDA - ME

19050-680,

Presidente

28.061.081/0001-59 030927-J

Prudente - SP
Rua Pedro de Oliveira Costa,
WILLY JOSE DE MACEDO JUNIOR - nº 266 A, Centro, CEP
ME

19010-100,

Presidente

11.055.291/0001-31 29.519-J

Prudente - SP
Rua Domingos Vernille, nº
MEKARI & GUESSADA IMOVEIS 335, Sala 01, Vila Yolanda,
LTDA

13.973.240/0001-14

22648-J

Alto da Boa Vista, CEP 21.357.905/0001-93

26604-J

CEP 19013-280, Presidente
Prudente - SP
Rua Atilio Fabris, nº 273,

CONCEPT

INCORPORAÇÃO

EMPREENDIMENTOS LTDA

E

Quadral Lote 7-A, Jardim
19053-380,

Presidente

Prudente - SP
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ANEXO I – MINUTAS DOS CONTRATOS DO EMPREENDIMENTO
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QUADRO RESUMO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
UNIDADE AUTÔNOMA PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS DO
PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL
UNIDADE AUTÔNOMA Nº _.
Pelo presente instrumento particular e regular forma de direito, as partes contratantes (“Partes”),
qualificadas nas condições específicas (“Quadro Resumo”), têm, entre si, justo e contratado o
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e outros pactos de unidade autônoma
(“Contrato”), mediante preço e sua forma de pagamento, mencionados no citado Quadro Resumo e
pelas cláusulas e Condições Gerais a seguir pactuadas:
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS (QUADRO RESUMO):
Outorgante

Compromitente

INCORPORADORA:

SPE

HOTEL

PRESIDENTE

PRUDENTE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.244.375/0001-74, com seus atos constitutivos registrados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.226.362.697, com a consolidação de seu
contrato social datada de 25/06/2019, registrado na JUCESP sob o nº 397.730/19-6 em sessão de
23/07/2019, com sede nesta cidade, na Rua Batataes, n° 460 – conjuntos 102 e 104, Jardim Paulista –
São Paulo, SP, neste ato representada na forma de seu contrato social, a seguir designada
simplesmente como INCORPORADORA, e a;
Interveniente Anuente e proprietária imóvel no qual está situado o Empreendimento:
PRUDENSHOPPING S/A, com sede no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na
Avenida Manoel Goulart, nº 2.400, Jardim das Rosas, CEP 19060-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
54.584.404/0001-07, com seu estatuto social registrado na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.170.661, cuja
alteração e consolidação do estatuto fora protocolada sob o nº 156.452/12-1, em sessão de
13/04/2012, representada neste ato na forma do seu estatuto social, a seguir designada simplesmente
como PROPRIETÁRIA;
A-

Outorgado Compromissário Comprador (“COMPRADOR”), qualquer que seja quantidade ou

gênero de comparecentes:
92
DOCS - 1567490v1

Nome
Proporção Aquisição
Nacionalidade
Estado Civil
Data de Nascimento
Profissão
Identidade
CPF
Endereço
Telefone
E-mail
Regime Casamento
Data Casamento

___/___/_____

Nome
Proporção Aquisição
Nacionalidade
Estado Civil
Data de Nascimento
Profissão
Identidade
CPF
Endereço
Telefone
E-mail
Apesar da proporcionalidade da presente aquisição, todas as obrigações assumidas neste instrumento
são solidárias, unas e indivisíveis, inclusive no tocante aos pagamentos das parcelas mencionadas na
cláusula “FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO”.
O COMPRADOR declarou, sob responsabilidade civil e criminal, que o seu estado civil é o indicado
acima, sendo o único e exclusivo responsável pela veracidade da declaração prestada.
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De acordo: _________________________
COMPRADOR
B-

UNIDADE COMPROMISSADA (a “Unidade Autônoma”), assim identificada e caracterizada:
Tipo Imóvel

Unidade Autônoma Hoteleira

Empreendimento

Presidente Prudente Hotel

Endereço

Avenida Manoel Goulart, nº 2.400, na cidade
Presidente Prudente/SP

Torre

Única

Pavimento

_° andar

Unidade Autônoma

[descrever]

B.1 - A Convenção de Condomínio prevê as regras de utilização de 50 (cinquenta) vagas de garagem
para estacionamento de veículos automotores, não numeradas, existentes no Empreendimento.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
C-

PREÇO TOTAL - O preço total (o “Preço”) pactuado para a venda e compra da Unidade

Autônoma ora compromissada é de R$_ (_), sujeito à atualização monetária adiante pactuada, assim
dividido, em face do que determina o art. 41, da Lei Federal n.º 4.591/64, em 15% (quinze por cento)
referentes à fração ideal relativa à Unidade Autônoma, e 85% (oitenta e cinco por cento) referentes às
acessões que constituirão a Unidade Autônoma (partes privativas e comuns em proporção).
C.1 - O Preço de aquisição da Unidade Autônoma engloba o valor correspondente aos serviços de
corretagem contratados para viabilizar a concretização do negócio aqui entabulado, que deverão ser
pagos conforme mais bem tratado na letra “G” deste Quadro Resumo.
C.2 – No Preço da Unidade Autônoma estão inseridos os custos com a obra civil e montagem,
equipagem e decoração das unidades autônomas e áreas comuns do Empreendimento conforme
definido entre a operadora hoteleira e a INCORPORADORA.
C.3 – Não estão inclusos no Preço da Unidade Autônoma as verbas de capital de giro e gastos préoperacionais citados na cláusula 10.4 abaixo.
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De acordo: _________________________
COMPRADOR
D-

FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO

D.1 -

PARCELA DE ENTRADA - A INCORPORADORA recebe do COMPRADOR, neste ato, a quantia

de R$_(_), correspondendo ao percentual de [---]% do Preço, através de boleto bancário, cuja quitação
se dará, automaticamente, quando da compensação bancária de tal quantia.
D.2 -

O SALDO DO PREÇO - O Saldo do Preço é do valor de R$_ (_) e será pago pelo COMPRADOR,

por meio de boleto bancário enviado pela INCORPORADORA ao COMPRADOR, obedecidos os
seguintes valores e datas de vencimento (“Parcelas”):
a) R$ _________________ pagáveis pelo COMPRADOR, em uma única parcela, com vencimento em _
de _ de 20____;
b) R$ _________________ pagáveis pelo COMPRADOR, em uma única parcela, com vencimento em _
de _ de 20____;
Mensais:
c) R$ __________________ pagáveis pelo COMPRADOR, em _ (_) parcelas mensais e sucessivas de
R$ _______________, vencendo-se a primeira em _ de _ de 20____, e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes até a liquidação;
Intermediárias:
d) R$ ______________ pagáveis pelo COMPRADOR, em _ (_) parcelas semestrais e consecutivas no
valor de R$ _(_) cada uma, vencendo-se a primeira em _ de _ de 20____, e as demais no mesmo dia
dos semestres subsequentes até a liquidação;
Única:
e) R$ __________________ pagáveis pelo COMPRADOR, em 01 (uma) única parcela, com vencimento
em _ de _ de 20____;
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OU
Habite-se:
f) R$ __________________ pagáveis pelo COMPRADOR, em 01 (uma) única parcela, em até 60
(sessenta) dias contados da data da expedição do Auto de Conclusão de Obra expedido pela
Municipalidade (“Habite-se”).
D.3 - Os valores das Parcelas estão sujeitos à correção monetária na forma prevista neste Contrato,
desde que haja parcela com vencimento superior ao prazo de 12 (doze) meses contados da celebração
do presente instrumento;
De acordo: _________________________
COMPRADOR
E-

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERIODICIDADE DE APLICAÇÃO E SISTEMA DE

AMORTIZAÇÃO. O valor do Preço e, consequentemente, o de cada uma das parcelas vincendas de seu
pagamento, estão sujeitos à atualização monetária mensal, a ser aplicada da seguinte forma:
(a)

até o mês de conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Habite-se) de acordo com

a variação percentual mensal positiva acumulada do INCC/FGV, calculado pela Fundação Getúlio
Vargas; ou, sendo inviável sua utilização, será adotado o índice CUB (Custo Unitário Básico), Padrão H
12 3 A, calculado e divulgado pelo SINDUSCON/SP;
(b)

a partir do mês imediatamente posterior à expedição do Habite-se, passarão a ser corrigidas

de acordo com a variação percentual mensal positiva acumulada do IGPM/FGV (Índice Geral de Preços
– Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas; ou, em sendo inviável sua utilização,
será adotado o índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), divulgado pelo IBGE.
(c)

A partir da expedição do Habite-se incidirão sobre as parcelas juros de 12% (doze por cento)

ao ano, calculados pela Tabela Price.
E.1 - Na hipótese de antecipação, total ou parcial, do pagamento das Parcelas, esta antecipação,
ocorrida por iniciativa do COMPRADOR ou imposição contratual, não excluirá o direito de a
INCORPORADORA proceder a correção monetária prevista neste Contrato do valor das Parcelas
antecipadas e até a data de seu efetivo pagamento.
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De acordo: _________________________
COMPRADOR
F-

MULTA E JUROS MORATÓRIOS: Serão aplicáveis multa de 2% (dois por cento) sobre o valor

devido atualizado e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido atualizado no
caso de atraso no pagamento dos valores devidos pelo COMPRADOR. Assim como será devida pelo
COMPRADOR as despesas, emolumentos, taxas despendidas com a cobrança e honorários
advocatícios, desde já prefixados em 10% na fase extrajudicial e 20% na fase judicial, sobre o total do
débito.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
G-

CORRETAGEM: A INCORPORADORA será a responsável pelo pagamento da corretagem,

devendo pagar diretamente ao credor respectivo (inserir os dados da imobiliária e CRECI e seus
corretores associados), o valor total acordado de R$ --- (---), na forma estipulada nas notas fiscais e/ou
nos recibos prestadores de serviços autônomos apresentados pela empresa imobiliária e seus
corretores associados, ficando, entretanto, responsável o COMPRADOR pelo pagamento da referida
comissão, na hipótese de desistência ou rescisão do presente Contrato por inadimplemento do
COMPRADOR.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
H-

CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO: O desfazimento do presente negócio

jurídico por inadimplemento do COMPRADOR, observadas as hipóteses de inadimplemento previstas
nas Condições Gerais do Contrato, será precedido de interpelação judicial ou extrajudicial, na forma
prevista no Decreto Lei 745 de 07/08/1969, alterado pelo artigo 62 da Lei nº 13.097 de 19/01/2015,
combinado com o artigo 474 do Código Civil, para que o COMPRADOR purgue a mora no prazo de 15
(quinze) dias contados de sua interpelação, efetuando o pagamento das parcelas vencidas e não pagas,
atualizadas monetariamente com base no INCC/FGV ou no IGPM/FGV, conforme o caso, acrescida de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, e custas de honorários advocatícios e despesas administrativas de cobrança, se houver, tudo
conforme estabelecido na alínea F, acima, do Quadro Resumo,.
97
DOCS - 1567490v1

H.1 - O não atendimento pelo COMPRADOR à medida premonitória determinará, de pleno direito, o
desfazimento do presente Contrato, que resultará na restituição que deverá ser feita pela
INCORPORADORA ao COMPRADOR dos valores até então pagos por este, atualizados com base no
índice indicado na letra E supra, deste Quadro Resumo, desde a data da rescisão até a data do efetivo
pagamento, deduzidos os valores que compreendem: (a) a pena convencional estabelecida entre as
Partes de 50% (cinquenta por cento) sobre a quantia até então paga pelo COMPRADOR; (b) a
integralidade da quantia paga a título de corretagem pela INCORPORADORA, em obediência à regra
do artigo 53 da Lei 8.078, de 11/09/1990 e a Lei nº 13.786, de 27/12/2018; (c) encargos incidentes
sobre a Unidade Autônoma e despesas previstas no Contrato; e, ainda, (d) durante o período em
que eventualmente foi disponibilizada a Unidade Autônoma ao COMPRADOR, os impostos e taxas
devidos, dentre eles, mas não se limitando as despesas de Condomínio e IPTU. A referida devolução
se efetivará através de uma única parcela a ser paga em até 30 (trinta) dias após a expedição do
Habite-se do Empreendimento ou documento equivalente, expedido pelo órgão público municipal
competente.
H.2 - Na hipótese de revenda da Unidade Autônoma pela INCORPORADORA antes de transcorrido o
prazo de 30 (trinta) dias recém mencionado, a restituição aqui tratada deverá ser feita ao
COMPRADOR no prazo de até 30 (trinta) dias contados da revenda, adotando-se como índice para
correção monetária o mesmo adotado para correção das parcelas do Preço da Unidade Autônoma. Ou
seja, os índices previstos na letra “E” do Quadro Resumo.
H.3 - Não incidirá a penalidade prevista na alínea “a”, letra “H.1”, acima, tratada na hipótese do
COMPRADOR apresentar comprador substituto para a Unidade Autônoma, que se sub-rogue em todos
os direitos e obrigações por ele originalmente assumidos e que seja previamente aprovado pela
INCORPORADORA, por escrito, tendo esse terceiro a aprovação dos cadastros e da capacidade
financeira, econômica e jurídica pela INCORPORADORA, de forma a respeitar as disposições previstas
no Capítulo XI, da Cessão.
H.4 - Em caso de ocupação da Unidade Autônoma será devido, ainda, o ressarcimento pela utilização
da Unidade Autônoma pelo COMPRADOR, que é estabelecido no percentual mensal de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o Preço atualizado do Contrato, pro rata die, à INCORPORADORA, cujo
pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados de comunicação formal e expressa
da INCORPORADORA nesse sentido.
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H.5 – Os débitos do COMPRADOR correspondentes às deduções mencionadas nos itens H.1 e H.4,
supra, poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída na hipótese de
desfazimento do presente Contrato, sendo certo que os referidos descontos e retenções estão
limitados aos valores efetivamente pagos, salvo em relação às quantias relativas à fruição da Unidade
Autônoma, em consonância com o previsto na Lei 13.786/2018.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
I-

ÔNUS: A Área Hotel (definida no Contrato) acha-se inteiramente livre e desembaraçada de

toda e qualquer restrição, real ou pessoal, judicial ou extrajudicial, sendo que permanece, pela
PROPRIETÁRIA, a hipoteca ao Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários somente
relativa à Área Remanescente (definida no Contrato), conforme averbação nº 17, datada de 02 de
agosto de 2017, na matrícula nº 36.725 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Presidente Prudente. A INCORPORADORA poderá onerar a Área do Hotel no qual o Empreendimento
será erigido e suas acessões a fim de constituir as garantias necessárias à obtenção de financiamento
à construção na forma da letra “T”, abaixo. Conforme Anexo 7.3 do Memorial de Incorporação, 40
(quarenta) vagas do Empreendimento estarão situadas na Área Remanescente e caberá à
PROPRIETÁRIA garantir aos proprietários do Empreendimento a manutenção da quantidade de vagas
para uso dos condôminos e usuários do Empreendimento, assim como garantir a circulação dos
veículos na Área Especial cujo Direito de Uso foi instituído conforme previsão contida na cláusula 1.8
e seguintes, abaixo.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
J-

ENTREGA DA OBRA: O prazo final para obtenção do Habite-se do Empreendimento ou

documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente é 30 de setembro de 2022
(“Prazo Estimado de Obra”), admitindo-se uma tolerância, independentemente de justificativa, de
até 180 (cento e oitenta) dias contados da data final do Prazo Estimado de Obra, sendo certo que o
atraso no cumprimento desta obrigação, pela INCORPORADORA, dará ensejo ao desfazimento do
Contrato pelo COMPRADOR, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, quando então
o prazo será prorrogado por tempo equivalente à paralisação das obras e obras retomada das citadas
atividades.
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J.1 - Concluída a obra civil, caracterizada por meio da expedição do Habite-se, serão iniciados os
serviços de decoração, montagem e equipamento das unidades autônomas e das áreas comuns do
Empreendimento, com prazo previsto para 3 (três) meses, contados da data da expedição do Habitese, admitida uma tolerância de 60 (sessenta) dias (“Prazo de Implantação”), sem prejuízo da dilação
de tal prazo por motivo de força maior e caso fortuito, quando então o prazo será prorrogado por
tempo equivalente à paralisação das mesmas mais o tempo necessário para a retomada do ritmo
normal das citadas atividades.
J.2 - Não se confunde o Prazo Estimado de Obra (Habite-se) e o Prazo de Implantação, com a data de
início das atividades operacionais hoteleiras, haja vista que, para que esta última ocorra, deverão ser
observados os requisitos previstos neste Contrato e nos contratos celebrados com a operadora
hoteleira. O atraso no início da operação hoteleira ou o atraso no recebimento das unidades
autônomas e área comum do Empreendimento por razões imputáveis aos compradores das unidades
autônomas do Empreendimento previstas na cláusula 5.7, abaixo, não gerará à INCORPORADORA
qualquer responsabilidade ou penalidade.
J.3 -

Na hipótese de atraso na expedição do Habite-se, caso o COMPRADOR opte pelo

desfazimento do Contrato, deverá comunicar sua intenção à INCORPORADORA mediante
manifestação expressa nesse sentido em até 30 (trinta) dias contados da data do envio do comunicado
feito pela INCORPORADORA ou, caso ela não o faça, da data prevista para a referida expedição,
importando o silêncio na concordância com a manutenção do Contrato e concretização da aquisição
mediante o recebimento da indenização prevista no item J.5, infra.
J.4 -

Na ocorrência da resolução do Contrato nos termos mencionados acima, a

INCORPORADORA restituirá ao COMPRADOR a integralidade de todos os valores pagos até então,
atualizados monetariamente na forma prevista para pagamento do Preço, bem como estará obrigada
ao pagamento de multa compensatória no valor equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre
todo o valor efetivamente pago à INCORPORADORA até a data da resolução contratual e serão pagos
em até 60 (sessenta) dias contados da data da resolução do Contrato.
J.5 -

Por outro lado, se não tiver ocorrido a suspensão do Prazo de Entrega da Obra na forma da

cláusula 5.6 do Contrato e a entrega da Unidade Autônoma ultrapassar o Prazo de Tolerância; e, ainda,
se o COMPRADOR não tiver interesse na resolução do Contrato, conforme mencionado acima, caberá
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ao COMPRADOR o recebimento, por ocasião da entrega da Unidade Autônoma, de indenização de
1% (um por cento), por mês de atraso, pro rata die, sobre o valor efetivamente pago à
INCORPORADORA calculado com base no total de cada mês de atraso, atualizado monetariamente
conforme índice previsto no item “E” supra.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
L - INCORPORAÇÃO - Nos termos da Lei Federal n.º 4.591/64, e legislação posterior pertinente, com
intuito de promover uma incorporação imobiliária no todo do imóvel, a INCORPORADORA registrou,
em [---] de [---] de [---], o Memorial de Incorporação, conforme ato [---], da matrícula nº 36.725 do 2º
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
M - NEGATIVAS FISCAIS: A INCORPORADORA declara que possui, neste ato, as seguintes certidões
fiscais, quais sejam Certidões Negativas ou Positivas com Efeitos de Negativa do INSS e Certidão
Conjunta da Receita Federal, e a Certidão de Débito Trabalhista – CNDT, que podem ser confirmadas,
via internet, nos respectivos sites dos órgãos.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
N - REPRESENTANTE(S) NOMEADO(A,S): O COMPRADOR neste ato nomeia e constitui como seu)
procurador a INCORPORADORA, cujos poderes são os expressos no item 9.1 adiante.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
O - MEIO DE COMUNICAÇÃO: O COMPRADOR concorda que os avisos e as comunicações relativas ao
Contrato, bem como as informações sobre as datas de vencimento de parcelas do Preço, estágio da
obra, avisos para realização de vistorias, pedidos de atualização cadastral, convites para reuniões ou
para tratativas de assuntos pertinentes ao Contrato, além de outros comunicados diversos e de
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interesse para o bom andamento das relações contratuais, possam ser enviados, por intermédio de email inserido no item A, acima, ou mensagem SMS para o número de telefone/celular.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
P - PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA: Em atendimento à Lei nº 9.613, de 03/03/1998, e à Resolução
nº 16 do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COMPRADOR declara que não é
pessoa politicamente exposta, de maneira que não é agente público que desempenha ou tenha
desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências
estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes,
familiares e estreitos colaboradores.
Item não aplicável ( ) - Cargo público: ____________________________
De acordo: _________________________
COMPRADOR
Q - DIREITO DE ARREPENDIMENTO: Na hipótese de celebração do presente Contrato fora da sede da
INCORPORADORA, as Partes poderão desistir da aquisição da Unidade Autônoma, no prazo de até 7
(sete) dias a contar desta data, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo da devolução da integralidade de todas as quantias
pagas monetariamente atualizadas pelo INCC/FGV. Neste caso, deverá o COMPRADOR demonstrar o
exercício do Direito de Arrependimento por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo
certo que deverá ser considerada a data da postagem como a data de cumprimento do prazo de 7
(sete) dias.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
R - DESISTENCIA DA INCORPORAÇÃO: A INCORPORADORA declara, na forma do art. 34, da Lei
4.591/64, a incorporação do Empreendimento está submetida ao prazo de carência, de modo que lhe
será lícito desistir do Empreendimento, caso não comercialize, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das unidades autônomas do Empreendimento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data
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do registro do Memorial de Incorporação ou sua revalidação, se for o caso.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
S – DESPESAS: É de responsabilidade do COMPRADOR o pagamento das despesas decorrentes do
presente Contrato e necessárias à lavratura da escritura pública de compra e venda, registro da
escritura, impostos de transmissão (ITBI) e qualquer outro tributo ou encargo que venha a ser devido
em decorrência desta transação, mesmo que lançado em nome da INCORPORADORA.
S.1 – É de responsabilidade do COMPRADOR os valores relativos (a) às verbas pré-operacionais
(estimados para fins de referência em R$ 4.300,00) e (b) ao capital de giro (estimados para fins de
referência em R$ 2.000,00), para a abertura do hotel, e estão cientes, ainda, que esses valores finais
relativos às verbas pré-operacionais e de capital de giro serão deliberados na Assembleia Geral de
Instalação do Condomínio sem uso e pagos diretamente à Atlântica na forma definida na referida
Assembleia. Os valores acima referidos são estimados e estão sujeitos à correção monetária com base
no IGP-M/FGV e à variação da moeda norte-americana, esta exclusivamente para os itens
eventualmente sujeitos à importação.
S.2 – É ainda de responsabilidade do COMPRADOR, na operação hoteleira, o pagamento das despesas
relativas à Unidade Autônoma e à operação hoteleira, dentre elas, mas não se limitando: (a) os gastos
com publicidade, promoção, reservas e programas de marketing corporativos promovidos pela
operadora hoteleira; (b) despesas condominiais ordinárias, repasses com custo de pessoal, avisos de
lançamento de recuperação e repasses de custos operacionais, despesas com empregados e pessoal
contratado, inclusive contribuições previdenciárias, impostos e taxas inerentes à atividade conforme
legislação em vigor, despesas operacionais, custos administrativos e contábeis, serviços de terceiros;
(c) materiais, estoques e serviços de qualquer natureza, inclusive honorários, eventual repasse de
parte dos custos relativos aos seguros contratados pelo condomínio, fornecimento de luz, gás e
telefone; (d) valores destinados à constituição e manutenção dos fundos, para reposição de
equipamentos e manutenção, conservação e reparos das unidades autônomas do Empreendimento;
(e) as remunerações (gerenciamento e franquia) devidas à operadora hoteleira; (f) toda e qualquer
despesa direta ou indiretamente relacionada ao uso da Marca; dentre outras despesas. O pagamento
deverá ser feito pelo COMPRADOR à operadora hoteleira na forma definida na Sociedade por Conta
de Participação constituída entre ele, COMPRADOR, e a operadora hoteleira.
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De acordo: _________________________
COMPRADOR
T – FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO: A INCORPORADORA poderá onerar o terreno e todas as
benfeitorias e acessões sobre ele erigidas, incluindo-se as unidades autônomas do Empreendimento,
para garantia de financiamento bancário a ser obtido para a construção do Empreendimento, cuja
liquidação é de responsabilidade exclusiva da INCORPORADORA, com o que o COMPRADOR concorda
plenamente, em consonância com o previsto nas cláusulas 1.2.1 e 1.2.1.1, infra, do presente Contrato.
De acordo: _________________________
COMPRADOR
U – AFETAÇÃO: O patrimônio do Empreendimento foi afetado nos termos dos artigos 31-A a 31-F da
Lei nº 4.591/64, conforme se verifica da Av.- da matrícula nº 36.725 do 2º Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Presidente Prudente.
INCORPORADORA:

SPE

HOTEL

PRESIDENTE

PRUDENTE

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.

PROPRIETÁRIA:

PRUDENSHOPPING S/A.

COMPRADOR:

104
DOCS - 1567490v1

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA, PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS DO
EMPREENDIMENTO “PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL”
Pelo presente instrumento particular, as partes enunciadas e qualificadas no QUADRO RESUMO
firmam este contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma e outros pactos
(“Contrato”), tendo por objeto a unidade autônoma especificada no QUADRO RESUMO (“Unidade
Autônoma”), pelo preço certo e previamente ali também ajustado, consoante às cláusulas e condições
que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:
CAPÍTULO I – DO IMÓVEL E DO EMPREENDIMENTO
1.1.

A PRUDENSHOPPING S/A, devidamente qualificada no QUADRO RESUMO (a

“PROPRIETÁRIA”), é proprietária do imóvel localizado na Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
na Avenida Manoel Goulart, nº 2.400, de uma área de 40.200m² (“Área Maior”), melhor descrita na
matrícula 36.725 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente, originada
da unificação dos imóveis objetivados pelas matrículas nºs 23.087, 23.088 e 32.509 da referida
Serventia.
1.1.1.

A Área Maior está cadastrada perante a municipalidade de Presidente Prudente sob o

contribuinte nº 26.4.4.1404.0800.001, cadastro 606440001 (em área maior).
1.1.2.

O hotel será implantado em somente parte da Área Maior, ou seja, numa área de 1.200,00m²

com a seguinte descrição perimetral (“Área do Hotel”):
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 00, de coordenadas N 7.554.178,948m e E
458.063,172m; Situado na divisa com a Avenida Manoel Goulart e na confluência com o
Prudenshopping; deste, segue confrontando com o Prudenshopping, com o azimute de 86°40'59" e
distância de 13,99 m, até o vértice 01; com o azimute de 116°40'59" e distância de 15,14 m, até o
vértice 02; com o azimute de 26°40'59" e distância de 17,55 m, até o vértice 03; com o azimute de
116°40'59" e distância de 38,66 m, até o vértice 04; com o azimute de 206°40'59" e distância de 17,55
m, até o vértice 05; com o azimute de 116°40'59" e distância de 8,60 m, até o vértice 06; com o azimute
de 146°40'59" e distância de 13,99 m, até o vértice 07; Situado na divisa com a Avenida Manoel
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Goulart; deste, segue confrontando com a mesma, com o azimute de 296°40'59" e distância de 86,64m,
até o vértice 00, ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando assim uma área de 1.200,00 m².”
1.1.3.

Para fins deste Contrato, será considerada como “Área Remanescente” a Área Maior

excluindo-se a Área do Hotel.
1.2.

A Unidade Autônoma, bem como toda a Área Hotel, acham-se inteiramente livres e

desembaraçados de toda e qualquer restrição, real ou pessoal, judicial ou extrajudicial, sendo que
permanece, pela PROPRIETÁRIA, a hipoteca ao Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários somente relativa à Área Remanescente, conforme registro nº averbação nº 17, datada de
02 de agosto de 2017, matrícula nº 36.725 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Presidente Prudente. Conforme Anexo do Memorial de Incorporação, 40 (quarenta) vagas do
Empreendimento estarão situadas na Área Remanescente e caberá à PROPRIETÁRIA garantir a
manutenção da quantidade das vagas aos proprietários e usuários do EDIFÍCIO, assim como a
circulação dos veículos na Área Especial cujo Direito de Uso foi instituído na forma da cláusula 1.8,
abaixo.
1.2.1

Entretanto, para construção do EDIFÍCIO, a INCORPORADORA poderá obter financiamento

bancário, com o que o COMPRADOR concorda plenamente, caso em que será conferida à instituição
financeira hipoteca ou alienação fiduciária da Área do Hotel e de todas as benfeitorias e acessões sobre
ele erigidas, incluindo-se as unidades autônomas do EDIFÍCIO, cuja liquidação será de exclusiva
responsabilidade da INCORPORADORA. A INCORPORADORA poderá também caucionar ou ceder
fiduciariamente, em favor da mesma instituição financeira, os créditos decorrentes das alienações das
unidades autônomas do EDIFÍCIO em garantia ao referido financiamento bancário.
1.2.1.1. Se necessário for, o COMPRADOR deverá prontamente ratificar sua anuência, ora
manifestada, no contrato de financiamento e seus anexos, a ser celebrado, ou qualquer outro
documento ou aditamento que seja solicitado pelo agente financeiro, ficando certo que sua recusa em
assinar tais documentos caracterizará grave infração e inadimplemento contratual, passível de sua
rescisão, pelo que outorga, desde já os respectivos poderes, nos termos da cláusula 9.1, infra.
1.3.

Conforme disposto no § 1°, alínea “b” do artigo 31, da lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964,

nos termos do Instrumento de Mandato, lavrado nas Notas do 27º Ofício, conforme Livro 2450, fls.
145, a INCORPORADORA, qualificada no QUADRO RESUMO, tomou a iniciativa e assumiu pela
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Incorporação Imobiliária do EDIFÍCIO aqui objetivado na Área do Hotel.
1.4.

A PROPRIETÁRIA fez aprovar o respectivo projeto de construção do EDIFÍCIO, conforme

Alvará de Execução nº 1097/2017, expedido em 14/12/2017 pela Prefeitura do Município de
Presidente Prudente.
1.5.

A Área Maior será composta por 2 (dois) subcondomínios distintos: (1) o Subcondomínio

Hotel – objeto desta incorporação, onde será construído o EDIFÍCIO – e o (2) Subcondomínio Shopping
Center (“Subcondomínio Shopping Center”), este já implantado, destinado exclusivamente à
instalação de atividades de uso não residencial, os quais compõem o Condomínio Master do
Prudenshopping (“Condomínio Master”).
1.6.

Haverá total autonomia e independência de cada um dos subcondomínios em relação ao

outro na contratação, supervisão e administração de seus respectivos funcionários exclusivos, gerando
a mais absoluta ausência de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, principal ou acessória,
de natureza civil, penal, fiscal, trabalhista ou previdenciária, ou qualquer outra, entre um e outro, em
relação a eventuais atos, fatos, créditos ou débitos que digam respeito exclusivamente a cada um dos
subcondomínios.
1.7.

O empreendimento que compõe o Subcondomínio Hotel terá a denominação de

“PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL”, receberá o n° 2.400 na Avenida Manoel Goulart, em Presidente
Prudente – SP, e será composto de 148 (cento e quarenta e oito) unidades autônomas, na proporção
de 09 (nove) suítes padrão e 02 (duas) suítes P.N.E., por andar, do 1º ao 8º pavimentos, e 12 (doze)
suítes padrão, por andar, do 9º ao 13º pavimentos, sendo daqui em diante designado simplesmente
por “EDIFÍCIO”.
1.7.1

O EDIFÍCIO contará com uma cozinha apenas para servir café da manhã e, caso os

proprietários do EDIFÍCIO decidam por um modelo diferente de operação de forma a abranger
Alimentos e Bebidas (A&B), estes deverão convocar uma Assembleia Geral para tal fim, submetendo
à aprovação de todos, de forma a alterar o projeto do EDIFÍCIO e realizar aporte extraordinário de
capital, na forma da Convenção de Condomínio.
1.7.2

A Convenção de Condomínio prevê as regras de utilização das 50 (cinquenta) vagas de

garagem para estacionamento de veículos automotores, não numeradas, existentes no EDIFÍCIO e
componentes do Subcondomínio Hotel.
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1.8.

Os condôminos e usuários dos Subcondomínios Hotel e Shopping Center terão acesso livre a

partir da via pública, ficando permitida a sua livre circulação dentro do Condomínio Master, inclusive
no âmbito da Área Especial cujo Direito Real de Uso foi instituído na matrícula nº 36.725 do 2º Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente, desde que respeitada a Convenção de
Condomínio e os respectivos Regimentos Internos (“Área de Circulação e Acessos”).
1.9.

A Área de Circulação e Acessos é de propriedade exclusiva do condômino do Subcondomínio

Shopping Center, não constituindo parte de propriedade comum dos condôminos do Subcondomínio
Hotel.
1.10.

No Memorial de Incorporação e na Convenção de Condomínio, arquivados perante o 2º

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente, acham-se perfeitamente
descritas e caracterizadas as partes de propriedade e uso comuns e aquelas de uso e propriedade
exclusivos do EDIFÍCIO e do Subcondomínio Hotel.
1.11.

É facultado, em caráter irrevogável e irretratável, à PROPRIETÁRIA, a exclusivo critério e

expensas desta, o qual o COMPRADOR declara plena aceitação e ciência, anuindo desde já com tal
faculdade:
(a) o direito de empreender na Área Remanescente, tais como, exemplificativamente, prédios
comerciais para revenda, novos planos horizontais, novos subcondomínios, inclusive na área onde
circunda o terreno do Subcondomínio Hotel, de modo que os Subcondomínios integrem entre si,
através da praça de alimentação do Shopping Center e o mezanino e subsolo do EDIFÍCIO, podendo
para tanto, ampliar, alterar suas estruturas acessões, instalações, pertenças e mobiliários, sua
arquitetura, sua área construída, seus espaços, alterando as atividades econômicas nele desenvolvidas
pela PROPRIETÁRIA ou por terceiros por ela autorizados ou contratados desde que (i) essa construção
não tenha atividade hoteleira, de modo a não se caracterizar a competição predatória com as
atividades que serão exercidas no Subcondomínio Hotel; (ii) não diminua a área privativa do
Subcondomínio Hotel constituída por suas unidades autônomas e área comum na Área do Hotel com
o que o COMPRADOR; e
(b) a mudança da localização das vagas de uso exclusivo dos condôminos e usuários do Subcondomínio
Hotel, desde que a nova localização não prejudique a atividade comercial hoteleira e a respectiva
quantidade de vagas, garantindo a circulação dos veículos na Área Especial cujo Direito Real de Uso foi
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instituído, conforme previsto na cláusula 1.8, acima;
1.12.

Em razão das atividades a serem exploradas no EDIFÍCIO, quais sejam, a exploração de

atividade hoteleira na modalidade de Condo Hotel, envolvendo retorno dos resultados da operação
hoteleira, a INCORPORADORA contratou a Atlântica Hotels International (Brasil) Ltda. (a “Atlântica”),
sendo certo que a Atlântica deverá auxiliar a INCORPORADORA no que diz respeito às questões de
caráter estritamente operacional do hotel para que o EDIFÍCIO atenda aos padrões da marca utilizada
pela Atlântica e realize tanto a administração condominial do EDIFÍCIO, quanto a exploração hoteleira
de suas facilidades, exercendo, portanto, todas as atividades peculiares ao funcionamento do próprio
EDIFÍCIO, tudo conforme disposto no Capítulo X (o “Acordo”).
2.
2.1.

CAPÍTULO II – DO PREÇO, REAJUSTES E ANTECIPAÇÃO

Pelo presente instrumento e regular forma de direito e a fim de integrar o COMPRADOR no

aludido EDIFÍCIO, a INCORPORADORA se compromete a lhe transferir a fração ideal referente à
Unidade Autônoma objeto deste Contrato e ele a adquirir e custear as respectivas acessões e
benfeitorias, com valor definido, de forma indistinta e indivisível, pelo valor certo e ajustado, que será
pago da forma indicada no QUADRO RESUMO e de acordo com as condições que seguem.
2.2.

Caso o COMPRADOR tenha optado pelo pagamento do Preço da Unidade Autônoma de

forma parcelada acima de 12 (doze) meses, os valores das prestações do QUADRO RESUMO serão
corrigidos monetariamente mensalmente pela variação positiva dos índices e critérios também
estabelecidos no referido QUADRO RESUMO.
2.3.

As correções serão calculadas com base no índice de 02 (dois) meses anteriores ao presente

Contrato e com índice-reajuste o correspondente ao segundo mês anterior ao do efetivo pagamento
da prestação.
2.4.

A partir da expedição do Auto de Conclusão da Obra emitido pela Prefeitura Municipal

competente (“Habite-se”) incidirão sobre as parcelas juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados
pela Tabela Price.
2.4.1.

Caso haja atraso na publicação do índice de reajuste, o cálculo da correção monetária deverá

ser efetuado segundo o último índice publicado e, tão logo conhecido o índice do período, a parte
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devedora acertará com a outra a diferença a maior existente, quando por ela solicitado.
2.5.

As Parcelas têm vencimento nos dias estipulados no QUADRO RESUMO e serão pagas por

meio de boleto bancário a ser enviado ao COMPRADOR, dirigido ao e-mail por ele fornecido, ou outro
meio que venha a ser determinado pela INCORPORADORA. A falta de recebimento do documento
bancário não exime o COMPRADOR da obrigação de efetuar quaisquer dos pagamentos previstos no
presente Contrato, nem poderá servir de justificativa para o atraso em sua liquidação que, em tais
casos, poderá ser feito na sede da INCORPORADORA, apontada no introito.
2.6.

A data de vencimento das prestações não tem qualquer vínculo com o andamento ou

conclusão da obra do EDIFÍCIO.
2.7.

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, bem como restrição ou
alteração da forma de correção monetária, total ou parcial, do saldo devedor e /ou do valor de cada
Parcela.
2.8.

O recibo de pagamento da última Parcela vencida não significa quitação da anterior, que

deverá ser sempre comprovada, quando exigido. Da mesma forma, o pagamento de qualquer parcela
não implicará, salvo manifestação expressa da INCORPORADORA, renúncia à atualização monetária,
aos juros e/ou à multa que lhe couberem.
2.9. Na hipótese de antecipação, total ou parcial, do pagamento das Parcelas, esta antecipação,
ocorrida por iniciativa do COMPRADOR ou imposição contratual, não excluirá o direito de a
INCORPORADORA proceder a correção monetária prevista neste Contrato do valor das Parcelas
antecipadas e até a data de seu efetivo pagamento.
2.10.

O COMPRADOR declara ter conhecimento do tipo de aprovação do EDIFICÍO (Condo-hotel),

de modo que está sujeito às regras aplicáveis por agentes financeiros ao financiamento de imóveis não
residenciais, caso tenha optado pelo pagamento de parte do Preço por meio de financiamento
bancário.
3.

CAPÍTULO III – DA MORA, DO INADIMPLEMENTO E DA RESOLUÇÃODO CONTRATO
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3.1.

A mora do COMPRADOR no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas neste

Contrato acarretará a responsabilidade pelo pagamento das seguintes penalidades:
(a)

reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção previstos no item 2.2, retro, pro

rata die;
(b)

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados dia a dia, que incidirão

sobre o valor do principal, reajustado monetariamente, sem prejuízo da incidência dos juros
compensatórios, incluídos no valor de cada Parcela;
(c)

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da Parcela, incidente sobre o valor do

principal, corrigido monetariamente;
(d)

despesas, emolumentos, taxas despendidas com a cobrança e honorários advocatícios,

desde já prefixados em 10% na fase extrajudicial e 20% na fase judicial, sobre o total do débito.
3.2.

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 os efeitos legais e contratuais.
3.3.

Não obstante seu caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, o presente Contrato poderá

ser considerado resolvido pela INCORPORADORA de pleno direito em qualquer uma das seguintes
hipóteses:
(a)

se o COMPRADOR atrasar o pagamento de qualquer Parcela;

(b)

se o COMPRADOR descumprir qualquer obrigação prevista neste Contrato;

(c)

se houver a constituição de qualquer ônus sobre a Unidade Autônoma comprometida ou os

respectivos direitos por parte do COMPRADOR sem a anuência prévia e por escrito da
INCORPORADORA;
(d)

se contra o COMPRADOR ocorrerem processos ou forem decretadas medidas judiciais que,
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de algum modo, afetem, no todo ou em parte, a Unidade Autônoma; ou
(e)

insolvência ou decretação de falência do COMPRADOR;

3.4.

Nos termos do art. 1º do Decreto Lei nº 745, de 7 de agosto de 1969, alterado pelo artigo 62

da Lei nº 13.097 de 19 de janeiro de 2015, combinado com o artigo 474 do Código Civil, caso o
COMPRADOR descumpra qualquer obrigação prevista neste Contrato, inclusive a obrigação de
pagamento das Parcelas, e não purgue a mora no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento
de notificação enviada por qualquer meio suficiente para caracterizar a ciência do COMPRADOR
quanto ao fato, poderá a INCORPORADORA declarar automaticamente rescindido o Contrato de pleno
direito, ficando-lhe facultado o direito de usar e dispor, livre e imediatamente, da Unidade Autônoma,
inclusive aliená-la a terceiros, com direito de reintegrar-se na posse direta da Unidade Autônoma e
suas acessões, independentemente de quaisquer outras formalidades, posto que caracterizado o
inadimplemento absoluto do COMPRADOR.
3.5.

Na hipótese de inadimplemento do COMPRADOR, a INCORPORADORA poderá optar, por:

(a) considerar vencida por antecipação a totalidade dos valores contratados, englobando preço de
alienação da fração ideal e custeio das acessões e benfeitorias à Unidade Autônoma; ou (b) considerar
resolvido, de pleno direito, este Contrato, ficando como titular da fração ideal e respectivas acessões
e benfeitorias.
3.6.

O desfazimento do presente negócio jurídico por inadimplemento do COMPRADOR, na

hipótese prevista na alínea “b” da cláusula 3.5. acima, observará as regras apresentadas na letra H e
respectivos subitens do QUADRO RESUMO.
3.7.

Na hipótese do COMPRADOR solicitar a rescisão do presente instrumento, mesmo estando

adimplente com as obrigações estabelecidas neste Contrato, ficará sujeito às mesmas condições
descritas no item 3.6 e seguintes acima.
3.8.

Resolvido o Contrato pela não conclusão da Obra, definida na letra J do Quadro Resumo até

o final do Prazo de Tolerância, deverão ser observadas as regras da letra J do QUADRO RESUMO.
3.8.1. A restituição de valores ao COMPRADOR será realizada na conta corrente previamente
informada pelo COMPRADOR por escrito. No caso de conta encerrada ou não informada, o montante
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ficará disponível ao COMPRADOR na sede da INCORPORADORA.
3.9.

Na hipótese de desfazimento do Contrato a INCORPORADORA terá livre disponibilidade

sobre a Unidade Autônoma, podendo, inclusive, aliená-la, desde logo, a terceiros.
4.
4.1.

CAPÍTULO IV - DA CONSTRUÇÃO

As obras do EDIFÍCIO serão executadas por uma construtora escolhida pela

INCORPORADORA, segundo projeto aprovado pela Municipalidade, conforme alvará retro aludido.
4.2.

A INCORPORADORA deverá, na execução das obras do EDIFÍCIO, atender as plantas e

especificações do projeto aprovado perante a Municipalidade, Memorial Descritivo e demais
documentos que compõem o memorial de incorporação levado a registro, sendo que a montagem,
equipamento e decoração das unidades autônomas e área comum do EDIFÍCIO deverão respeitar os
padrões adotados pela Atlântica e definido no acordo formalizado entre a Atlântica e a
INCORPORADORA, ressalvadas as hipóteses em que haja alterações destes, como previsto neste
instrumento.
4.2.1. Os bens e equipamentos para decoração, equipagem e montagem do EDIFÍCIO serão adquiridos
em nome da INCORPORADORA e entregues ao Subcondomínio Hotel.
4.3.

Independentemente de consulta ao COMPRADOR, e sem que caiba a este o direito de

pleitear qualquer compensação, poderá a INCORPORADORA alterar o projeto de execução e o
memorial descritivo do EDIFÍCIO, em virtude de determinação ou exigência dos poderes públicos, do
Corpo de Bombeiros ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data deste
Contrato, ou ainda por exigência da Atlântica, operadora hoteleira contratada para explorar o Condo
Hotel, para manter o padrão da marca.
4.4.

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, em até cinco por cento (5%) das constantes do
projeto aprovado comparativamente às dos quadros da NBr 12.721, e destes comparativamente às do
projeto de execução, não darão à INCORPORADORA, nem ao COMPRADOR quaisquer direitos a
ressarcimentos pelas diferenças que, até aquele limite, resultarem da execução da obra do EDIFÍCIO.
4.5.

Por razões de segurança, fica vedada ao COMPRADOR qualquer interferência, direta ou
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indireta, na obra do EDIFÍCIO.
4.6.

Fica estabelecido que a INCORPORADORA, quando da implantação do projeto de

montagem, equipagem e decoração das unidades autônomas hoteleiras e das respectivas áreas
comuns do EDIFÍCIO na forma do Acordo, bem como da realização dos testes de funcionalidade e
operacionalidade de tais unidades autônomas, poderá, eventualmente, substituir ou suprimir
quaisquer materiais ou peças que se apresentem no Acordo, aplicando os recursos em materiais ou
peças equivalentes e/ou de durabilidade similar ou, ainda, em outras não equivalentes, mas que se
mostrem mais adequadas à operacionalidade e funcionamento das atividades hoteleiras que serão
desenvolvidas, observadas as orientações da Atlântica, garantindo ao COMPRADOR o atendimento
aos padrões da Marca escolhida para utilização no condo-hotel.
5.
5.1.

CAPÍTULO V – DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO

As obras do EDIFÍCIO têm seu término previsto em conformidade com o disposto no

QUADRO RESUMO.
5.2.

O COMPRADOR está ciente de que o Prazo de Tolerância dispensa a comprovação de

motivos justificadores da postergação do Prazo Estimado da Obra do EDIFÍCIO, sem que isso acarrete
qualquer penalidade à INCORPORADORA.
5.2.1.

Se o Prazo Estimado de Obra se estender pelo Prazo de Tolerância, a INCORPORADORA

deverá informar ao COMPRADOR a respeito com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias
antes do encerramento do Prazo Estimado de Obra.
5.3.

Para os efeitos deste Contrato, será considerada terminada a obra do EDIFÍCIO e,

consequentemente, cada unidade autônoma, quando for expedido o Habite-se.
5.4.

No Prazo Estimado de Obra não se inclui o tempo necessário à execução de serviços

acessórios ou complementares, como os de montagem, equipagem e decoração das unidades
autônomas e áreas comuns, ajardinamento competente, que deverá ser executado no prazo de 3 (três)
meses da data da expedição do Habite-se, admitida uma tolerância de 60 (sessenta) dias na forma da
letra “J.1” do QUADRO RESUMO (“Prazo de Implantação”).
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5.5.

Se as obras do EDIFÍCIO não forem concluídas na forma das cláusulas 5.2 e 5.3, acima, e

ultrapassar o Prazo de Tolerância, assim como se o COMPRADOR não tiver interesse na resolução do
Contrato, conforme supramencionado, caberá ao COMPRADOR o recebimento, quando da entrega da
Unidade Autônoma, de indenização de 1% (um por cento) para cada mês de atraso, pro rata die, sobre
o valor efetivamente pago à INCORPORADORA em cada mês de atraso, atualizado monetariamente
na forma prevista no QUADRO RESUMO deste Contrato.
5.6.

Prazo Estimado da Obra, o Prazo de Tolerância e o Prazo de Implantação poderão se estender

automaticamente se a INCORPORADORA alegar e comprovar motivos de caso fortuito ou força maior.
5.6.1.

Nestas hipóteses, portanto, será imediatamente suspenso o Prazo Estimado de Obra e,

consequentemente, o Prazo de Tolerância, assim como o Prazo de Implantação, por igual período da
paralisação, e acrescidos os dias necessários à retomada de ritmo normal da obra do EDIFÍCIO.
5.6.2.

As Partes definem, desde já como casos fortuitos e de força maior os seguintes eventos, sem

prejuízo de outros que possam se caracterizar como tal: (a) greves gerais ou parciais de funcionários
federais, estaduais ou municipais, e ainda, da indústria da construção civil ou de caminhoneiros, ou de
alguma atividade que afete o andamento da execução das obras do EDIFÍCIO, bem como a emissão do
Habite-se; (b) demora dos portos, tais como greves, “operação padrão”, congestionamento de tráfego
e outras ocorrências que retardem a liberação de materiais importados, destinados à utilização ou
colocação nas obras, desde que comprovada a relação de “causa e efeito”; (c) estado de guerra ou
perturbação da ordem pública; (d) chuvas prolongadas que impeçam a execução das obras no prazo
convencionado, assim entendidas quando o índice pluviométrico diário for superior a 15,00mm nas
fases da obra em que os serviços estiverem sensíveis a esta ocorrência; ou, ainda, terremotos e outras
intempéries da natureza; (e) incêndios, explosões ou sinistros que impeçam o trabalho ou lhe reduzam
o seu ritmo; (f) suspensão ou falta prolongada de transporte coletivo, quando comprovadamente
afetar o andamento das obras; (g) atraso das Autoridades Públicas no processamento e emissão do
Habite-se; (h) falta, ainda que momentânea, dos materiais especificados no memorial descritivo ou de
similares que os substituam; (i) condições de constituição do solo não reveladas nas sondagens prévias,
que impossibilitem a execução das escavações, das fundações, dos escoramentos dos prédios vizinhos,
nos prazos para tanto inicialmente previstos; (j) eventuais demandas judiciais promovidas por
terceiros ou por condôminos.
5.7.

Não se confunde o Prazo Estimado de Obra (Habite-se) e o Prazo de Implantação, com a data
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de início das atividades operacionais hoteleiras, haja vista que, para que esta última ocorra, deverão
ser observados os requisitos previstos nos contratos celebrados com a Atlântica, dentre elas:
pagamento do capital de giro e despesas pré-operacionais por parte de todos os compradores das
unidades autônomas do EDIFÍCIO conforme cláusula 10.7, alínea “e” abaixo, obtenção de licenças
junto aos órgãos necessários, etc.
6.
6.1.

CAPÍTULO VI - VISTORIA E POSSE

Considerando a destinação e forma de exploração do EDIFÍCIO, para que suas unidades

autônomas sejam exploradas como meio de hospedagem e para que seja atingida a finalidade de
prestação de serviços na forma do Capítulo anterior, a INCORPORADORA convocará a Atlântica por email ou outro meio de comunicação escrita para agendamento da vistoria da Unidade Autônoma
compromissada ao COMPRADOR.
6.2.

A Atlântica, por conta e ordem do COMPRADOR, receberá as chaves da Unidade Autônoma

após Habite-se, assim como montagem, equipagem e decoração das unidades autônomas e áreas
comuns do EDIFÍCIO, desde que o COMPRADOR esteja em dia com todas as suas obrigações,
observadas as demais condições abaixo mencionadas:
a)

pago integralmente o Preço da Unidade Autônoma;

b)

tenha havido a vistoria da Unidade Autônoma na forma disposta acima; e

c)

tenha apresentado a escritura de transferência da Unidade Autônoma devidamente registrada

no 2º Registro de Imóveis de Presidente Prudente;
6.3.

Em razão das premissas dispostas nos itens 6.1 e 6.2, retro, o COMPRADOR desde já nomeia

a Atlântica, em caráter irretratável, como sua bastante procuradora para que esta realize a vistoria e
receba a posse da Unidade Autônoma.
6.4.

A INCORPORADORA exercerá, na forma da lei, o direito de retenção da Unidade Autônoma,

até que sejam liquidados os débitos e obrigações pendentes.
6.5.

Caso a INCORPORADORA exerça seu direito de retenção da Unidade Autônoma ora
116
DOCS - 1567490v1

compromissada, conforme acima disposto, fica desde logo ajustado que, até que o COMPRADOR
esteja apto a ser imitido na posse da Unidade Autônoma, na forma da cláusula 6.2, acima, eventuais
valores recebidos em razão da exploração hoteleira de referida Unidade Autônoma pertencerão à
INCORPORADORA, não cabendo ao COMPRADOR qualquer direito de indenização ou compensação a
que título e tempo forem.
6.6.

Considerando a destinação hoteleira do EDIFÍCIO, em hipótese alguma, o COMPRADOR

poderá executar qualquer alteração no EDIFÍCIO, seja nas unidades autônomas ou nas áreas comuns.
7.
7.1.

CAPÍTULO VII - DO CONDOMÍNIO E DAS DESPESAS SOBRE A UNIDADE AUTÔNOMA
É de responsabilidade do COMPRADOR o pagamento das despesas decorrentes do presente

Contrato e necessárias à lavratura da escritura pública de compra e venda, registro da escritura,
impostos de transmissão (ITBI) e qualquer outro tributo ou encargo que venha a ser devido em
decorrência desta transação, mesmo que lançado em nome da INCORPORADORA.
7.2.

As despesas relativas à Unidade Autônoma e à operação hoteleira serão de responsabilidade

do COMPRADOR e pagas pela Atlântica na forma da Sociedade por Conta de Participação constituída,
neste ato, entre a Atlântica e o COMPRADOR, na forma prevista no item S do Quadro Resumo e no
Capítulo X, da Operação Hoteleira.
7.1.1.

A Atlântica elaborará e fornecerá ao COMPRADOR, mensalmente, o demonstrativo

financeiro da operação hoteleira.
7.1.2.

Caso a demonstração dos resultados da operação do Condo-hotel apresente prejuízo, o

COMPRADOR deverá aportar a contribuição correspondente a sua participação nesse prejuízo, nos
termos e prazos definidos na Sociedade por Conta de Participação constituída entre a Atlântica e o
COMPRADOR.
8.
8.1.

CAPÍTULO VIII – DA ESCRITURA DEFINITIVA

A escritura de compra e venda da Unidade Autônoma será outorgada necessariamente após

o implemento das seguintes condições cumulativas: a) liberação das garantias eventualmente
outorgadas a terceiros pela INCORPORADORA; b) pagamento das demais despesas oriundas deste
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Contrato, inclusive as decorrentes de eventual celebração, após a data deste Contrato, entre
INCORPORADORA e COMPRADOR de alterações decorrentes de personalização da Unidade
Autônoma; c) pagamento integral do Preço da Unidade Autônoma, de acordo com as condições
constantes deste Contrato; e d) cumprimento das demais obrigações contratuais, de natureza
pecuniária ou não-pecuniária.
8.1.1.

Superadas as condições acima, o COMPRADOR se compromete a lavrar a escritura definitiva

da Unidade Autônoma no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da solicitação feita pela
INCORPORADORA, providenciando seu registro imediato no Cartório de Registro de Imóveis
competente, assim como a realizar a transferência da inscrição imobiliária na Prefeitura Municipal para
seu nome, tudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias posteriores à outorga da escritura, sob pena de
não o fazendo, a INCORPORADORA fazê-lo por conta própria, assegurado o direito desta de obter
reembolso das despesas havidas para tanto, inclusive honorários de despachante.
8.2.

Se ainda houver parcelas vincendas, quando da entrega das chaves, e como condição para

imissão do COMPRADOR na posse da Unidade Autônoma, as partes celebrarão escritura definitiva de
venda e compra, e concomitante alienação fiduciária da Unidade Autônoma, de conformidade com o
disposto na Lei Federal n.º 9.514/97.
8.2.1.

Neste ato da outorga da escritura, a INCORPORADORA permanecerá com a propriedade

fiduciária e a posse indireta da Unidade Autônoma, transferindo ao COMPRADOR a propriedade
resolúvel e a posse direta da mesma, enquanto se mantiver adimplente com as obrigações de
pagamento do Saldo do Preço.
8.2.2.

Caso o COMPRADOR se recuse a assinar a escritura de venda e compra com pacto adjeto de

alienação fiduciária em garantia, as Parcelas ainda não vencidas se vencerão antecipadamente e
deverão ser pagas em parcela única antes de sua imissão na posse da Unidade Autônoma.
8.3.

Toda e qualquer escritura ou contrato decorrente deste ato obedecerá aos termos de minuta

padrão do EDIFÍCIO, elaborada pela INCORPORADORA.
8.4.

Não cumprindo o prazo para a lavratura da escritura ou para a transferência da inscrição

imobiliária ou ainda o prazo para registro da escritura no competente Cartório de Registro de Imóveis,
o COMPRADOR arcará com multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao
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mês, ambos sobre o valor corrigido deste Contrato, desde a data do inadimplemento contratual até o
cumprimento da obrigação, sem prejuízo de ressarcir os prejuízos causados à INCORPORADORA.
8.5.

Independentemente do estabelecido no item anterior, caso venha a INCORPORADORA a

sofrer qualquer ação de execução, inclusive se o imposto for inscrito em Dívida Ativa por falta de
pagamento do mesmo, correrão por conta do COMPRADOR, todas as despesas que forem
despendidas pela INCORPORADORA, para resguardo judicial de seus direitos, inclusive, custas e
honorários advocatícios, desde já ajustados em 20% (vinte por cento) sobre o total do débito.
9.
9.1.

CAPÍTULO IX – DOS MANDATOS
O COMPRADOR, neste ato, nomeia e constitui a INCORPORADORA como sua procuradora,

em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do art. 684, do Código Civil, podendo a mandatária
substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservas de iguais poderes para si para representálo perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, a fim de, nos termos da lei n° 4.591/64, a
legislação pertinente, efetivar, no momento próprio, os registros dos instrumentos de instituição,
divisão, especificação e de Convenção de Condomínio, assim como a averbação da construção do
prédio, a retificação e ratificação do Memorial de Incorporação e da Convenção de Condomínio, com
a finalidade de serem insertas as alterações que se fizerem necessárias, inclusive cumprindo eventuais
exigências do referido Oficial de Registro de Imóveis, assinatura dos instrumentos e celebração dos
atos necessários para o exercício da faculdade prevista no item 1.12, supra deste instrumento; para os
atos necessários à assinatura do contrato de cessão de créditos e sua securitização, perante sociedade
securitizadora ou entidade financeira interessada nos créditos e na securitização, o COMPRADOR
confere à INCORPORADORA poderes específicos para concordar com os termos do citado contrato
que deverá estar lavrado dentro dos parâmetros da legislação própria; caucionar, ceder e securitizar
os direitos creditícios originados deste Contrato, custodiando, cedendo fiduciariamente e
securitizando, se e quando necessário, as Notas Promissórias e/ou outros títulos emitidos pelo
COMPRADOR e vinculados a este instrumento; constituir garantias reais, sub-rogar o COMPRADOR
nas relações quer com o agente financiador da construção, quer com a sociedade securitizadora, tão
somente o quanto se refira aos valores devidos por ele COMPRADOR em razão do presente Contrato,
e sem qualquer alteração de tais valores e seus vencimentos, critérios e índices de atualização
monetária, cujo pagamento está assegurado pela garantia a ser constituída pela INCORPORADORA
em favor da entidade cessionária e securitizadora dos créditos da INCORPORADORA e do
COMPRADOR; assinar instrumentos de rerratificação porventura necessários, desde que as
119
DOCS - 1567490v1

retificações não alterem o objeto e a finalidade do financiamento.
9.2.

Caso se faça necessária a ratificação dos poderes acima conferidos, mediante a outorga de

procuração por instrumento público, fica o COMPRADOR obrigado a outorgá-la, em favor da
INCORPORADORA, no prazo de 07 (sete) dias contados da solicitação dela, INCORPORADORA.
CAPÍTULO X – DA OPERAÇÃO HOTELEIRA
10.1.

A exploração das atividades hoteleiras do EDIFÍCIO será realizada pela Atlântica, nos termos

dos contratos firmados pela INCORPORADORA com referida empresa, com o que desde já
expressamente concorda o COMPRADOR. O COMPRADOR firma concomitantemente à assinatura
deste Contrato o “Instrumento Particular de Contrato de Sociedade em Conta de Participação”, o
“Contrato de Comodato” e seus correspondentes anexos (Declaração Negativa de Débitos, Termo de
Recebimento de Chaves, Relação de Bens e Equipamentos e Normas Gerais para a Aquisição do
Mobiliário dos apartamentos integrantes do pool, Disposições do Serviço de Reservas e Minuta de
Acordo Comercial para Vendas de Hospedagem e Eventos), anuindo, desde já, aos termos do “Contrato
de Prestação de Serviços de Tecnologia” e “Instrumento Particular de Contrato de Serviços de
Administração Condominial” e “Contrato de Comodato das Áreas Comuns”, os quais foram
disponibilizados ao COMPRADOR e integram o presente como anexos.
10.2.

Uma vez que todas as unidades autônomas integrantes do EDIFÍCIO serão utilizadas como

meio de hospedagem, sob a exploração da Atlântica, é necessário que as regras básicas definidas pela
Atlântica para atender as necessidades operacionais do Condo-hotel, tais como, dentre outras, a forma
de manutenção no Condo-hotel, a operação do restaurante por terceiros ou a contratação de seguros
para atender os padrões da marca escolhida para utilização no Condo-hotel, e também aqueles
necessários à proteção patrimonial e de responsabilidade civil à adoção de adequado sistema de
remuneração e incentivos dos empregados do Condo-hotel, inclusive por meio da concessão de bônus,
assistência médica, etc, sejam respeitadas pelo COMPRADOR.
10.3.

O COMPRADOR autoriza desde já a INCORPORADORA, de forma irretratável e irrevogável,

a fazer as alterações e adaptações necessárias na Convenção de Condomínio para viabilizar o fiel
cumprimento das disposições contidas no Acordo.
10.4.

O COMPRADOR declara ter conhecimento de que não estão incluídos no Preço da Unidade
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Autônoma do EDIFÍCIO os valores relativos (a) às verbas pré-operacionais (estimados para fins de
referência em R$ 4.300,00) e (b) ao capital de giro (estimados para fins de referência em R$ 2.000,00),
para a abertura do Condo-hotel, e estão cientes, ainda, que esses valores finais relativos às verbas préoperacionais e de capital de giro serão deliberados na Assembleia Geral de Instalação do Condomínio
sem uso e pagos diretamente à Atlântica na forma definida na referida Assembleia.
10.4.1.

Os valores acima referidos são estimados e estão sujeitos à correção monetária com base no

IGP-M/FGV e à variação da moeda norte-americana, esta exclusivamente para os itens eventualmente
sujeitos à importação.
10.4.2. A Atlântica fará a gestão do capital de giro visando à otimização dos gastos e receitas
decorrentes das atividades do EDIFICÍO em conformidade com as regras do Acordo.
10.5.

O orçamento Pré-Operacional consolidado será encaminhado ao COMPRADOR juntamente

com a convocação para a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio sem uso. Em referida
Assembleia Geral serão deliberadas as seguintes matérias: (a) instituição do Condomínio sem Uso, para
fins de obtenção de inscrição do condomínio no Cadastro de Pessoas Jurídicas, junto à Secretaria da
Fazenda Nacional; (b) abertura de conta corrente bancária; (c) aprovação do Orçamento PréOperacional; e (d) outras matérias que a INCORPORADORA entenda como necessárias submeter à
aprovação do COMPRADOR e demais condôminos.
10.6.

A INCORPORADORA declara que as atividades relacionadas com a pré-operação e instalação

do condomínio sem uso não elidem sua total responsabilidade pelas obras do EDIFÍCIO, devendo assim
permanecer até a sua conclusão, que será certificada pelo respectivo Habite-se, e consequente
instalação do condomínio com uso.
10.7.

Em razão do constante deste Capítulo, o COMPRADOR declara ter conhecimento e aceitar

que:
(a)

todas as unidades autônomas integrantes do EDIFÍCIO obrigatoriamente serão deferidas à

utilização como meio de hospedagem, sob a exploração da Atlântica, e em observância a todos os
termos dos contratos firmados entre ele e a Atlântica, não sendo, possível a ocupação da respectiva
Unidade Autônoma pelo COMPRADOR e/ou sua negativa ao cumprimento das regras lá estabelecidas,
as quais expressamente declara o COMPRADOR, conhecer e concordar;
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(b)

em razão dos termos dos contratos firmados entre COMPRADOR e a Atlântica, a Atlântica

explorará a Unidade Autônoma;
(c)

também em razão das atividades que serão desenvolvidas no EDIFÍCIO, certas unidades

autônomas dele integrantes, incluindo a ora compromissada, poderão ter sua numeração alterada e
ser interligadas com outras, de modo que tais unidades autônomas poderão sofrer alterações físicas e
de montagem, equipagem e decoração, que se façam necessárias ao atendimento de disposição legal
e operacional, não lhe cabendo qualquer direito de reclamação, indenização, retenção ou
compensação a que tempo e título forem;
(d)

o nome do EDIFÍCIO no Cartório de Registro de Imóveis é PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL,

sendo que a marca Comfort pertence à Atlântica e será utilizada na forma e prazo estabelecidos no
Acordo;
(e)

o início das atividades hoteleiras somente ocorrerá após a expedição do Habite-se, término

da montagem, equipagem e decoração do Condo-hotel (áreas comuns e unidades autônomas),
recebimento do Condo-hotel pela Atlântica, expedição de todas as licenças que permitam a regular
operação e funcionamento do Condo-hotel como um meio de hospedagem, assim como o pagamento
das despesas pré-operacionais definidas na Assembleia Geral de Instalação sem Uso; e
(f)

a INCORPORADORA não garante e nem garantirá rentabilidade mínima decorrente da

exploração econômica da Unidade Autônoma, assumindo o COMPRADOR os riscos comerciais do
negócio, observadas todas as condições, regras e termos do material que compõe Acordo.
10.
11.1.

CAPÍTULO XI – DA CESSÃO

A INCORPORADORA tem o direito de, a qualquer momento, transferir a terceiros seus

direitos, obrigações e créditos decorrentes deste Contrato, em razão da concessão de financiamento
ou de outra forma de captação de recursos para a construção da edificação ou, ainda, da adoção de
procedimentos para antecipação de resultados do EDIFÍCIO, cedendo os créditos a companhias
securitizadoras e/ou instituições, financeiras ou não, que operem em securitização, juntamente com
as garantias que lhes sejam acessórias e/ou constituindo as garantias necessárias (hipoteca, alienação
fiduciária ou outra) sobre a Área do Hotel ou sobre a Unidade Autônoma para efetivação da cessão,
relativamente ao pagamento do Saldo do Preço então vincendo.
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11.2.

A INCORPORADORA poderá requerer, a qualquer tempo, a outorga antecipada da escritura

de compra e venda da Unidade Autônoma, com pacto de hipoteca ou de alienação fiduciária, ou
qualquer outra garantia, em garantia do pagamento do Saldo do Preço então vincendo.
11.3.

A INCORPORADORA cientificará o COMPRADOR, na forma da lei, da ocorrência de qualquer

um dos eventos acima.
11.4.

O COMPRADOR, se e quando se tornar necessário, comparecerá para assinatura dos

respectivos contratos juntamente com a INCORPORADORA.
11.5.

A INCORPORADORA poderá emitir Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), instituída pela Lei

Federal n.º 10.931/04, integral ou fracionária, representando o crédito originado pela venda e compra,
ora compromissada, tudo independentemente de autorização do COMPRADOR.
11.6.

A INCORPORADORA poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, ceder e transferir

os direitos e obrigações destes decorrentes, em relação a ela, INCORPORADORA, independentemente
de qualquer anuência, interferência ou participação do COMPRADOR, ficando o cessionário obrigado
a respeitar todas as cláusulas e condições aqui ajustadas.
11.7.
(a)

Qualquer cessão efetuada pelo COMPRADOR obedecerá aos seguintes requisitos:
o adquirente sub-rogue o COMPRADOR em todas as obrigações assumidas por ele neste

Contrato;
(b)

anuência da INCORPORADORA que dependerá, inclusive, da aprovação do cessionário quanto

a sua idoneidade e capacidade financeira para cumprimento do Contrato.
11.7.1.

O COMPRADOR deverá apresentar à INCORPORADORA o recolhimento do imposto de

transmissão de bens imóveis (ITBI) incidente sobre a transação, sobre o qual a INCORPORADORA não
possui qualquer obrigação ou responsabilidade, sendo certo que o instrumento que vier a formalizar
este ato deverá obedecer aos termos da minuta, a ser fornecida oportunamente pela
INCORPORADORA.
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11.
12.1.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A INCORPORADORA declara, na forma do art. 34, da Lei 4.591/64, a incorporação do

EDIFÍCIO está submetida ao prazo de carência, de modo que lhe será lícito desistir do EDIFÍCIO, caso
não comercialize, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das unidades do EDIFÍCIO, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data do registro do Memorial de Incorporação ou sua revalidação,
se for o caso.
12.2.

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 constituirá novação, nem acarretará o
cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e
exercidos estes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas.
12.3.

O presente instrumento, ressalvada a hipótese de rescisão expressamente prevista, 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 os registros, averbações e cancelamentos que forem necessários perante o Oficial de Registro
de Imóveis competente.
12.4.

O COMPRADOR declara, expressamente, sob as penas da lei civil e penal, para todos os fins

e efeitos de direito, o quanto segue:
(a)

ter pleno conhecimento e ter recebido cópia da planta da Unidade Autônoma que ora está

adquirindo, bem como do memorial descritivo, além de ter pleno conhecimento e anuência da
Convenção de Condomínio e do Memorial de Incorporação;
(b)

ter plena e irrevogável ciência de que os materiais publicitários de divulgação do EDIFÍCIO,

bem como eventual imóvel decorado concebido para visitação, contêm características e objetos de
decoração meramente ilustrativos e sugestivos, sendo correto afirmar que é válido para fins de direito
somente o projeto aprovado pelos órgãos competentes e respectivos memoriais descritivos. Portanto,
o projeto e o Memorial Descritivo, antes mencionados, neste ato substituem e revogam quaisquer
papéis, cartas, folhetos e documentos que tenham sido anteriormente emitidos ou simplesmente
divulgados, nada podendo, portanto, ser invocado contra o avençado expressamente neste Contrato.
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(c)

que é responsável civil e criminalmente pela legitimidade e veracidade dos documentos

apresentados, bem como pela declaração de não possuir informações cadastrais negativas ou medidas
judiciais ajuizadas contra si, que, de qualquer forma, comprometam sua solvabilidade, obrigando-se
ainda a manter seus dados cadastrais atualizados;
(d)

declara estar ciente que em razão de eventual alteração de projetos técnicos as vagas

poderão sofrer alterações quanto seu posicionamento;
(e)

que a INCORPORADORA requereu a instituição, em benefício dela INCORPORADORA e dos

adquirentes de unidades autônomas do EDIFÍCIO, o patrimônio de afetação da incorporação, na forma
estabelecida nos artigos 31-A a 31-F, da lei 4.591/1964, introduzidos pela lei 10.931/2004.
12.5.

A INCORPORADORA e a construtora têm o direito de:

(a)

manter placas de venda na frente do EDIFÍCIO, após a instalação do condomínio de utilização,

bem como autorizar a permanência de corretores de plantão, até a venda da última unidade do
EDIFÍCIO;
(b)

permanentemente, manter a placa ou outro sinal indicativo de seu nome e da construtora

responsável pela construção do EDIFÍCIO nas dependências internas ou áreas externas do EDIFÍCIO,
correndo por sua conta as despesas com sua instalação.
12.6.

Todas as comunicações da INCORPORADORA serão dirigidas à residência do COMPRADOR,

no endereço e e-mail por ele indicado no QUADRO RESUMO. Qualquer modificação de endereço de
correspondência deverá ser informada, por escrito, pelo COMPRADOR à INCORPORADORA, sob pena
de aquelas encaminhadas ao local indicado no presente Contrato serem consideradas válidas e
eficazes.
12.7.

Caso haja mais de um COMPRADOR, qualificado neste Contrato, os mesmos se constituem

mutuamente 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 completo o quadro citatório,
obrigando-se solidariamente o COMPRADOR com os demais, de forma irrevogável e irretratável, ao
cumprimento de todas as cláusulas, condições e obrigações estipuladas neste Contrato.
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12.8.

A INCORPORADORA informou, de modo claro, ao COMPRADOR os termos e condições

indicados nas cláusulas deste Contrato, os quais foram orientadores da concepção e aprovação do
EDIFÍCIO, conforme consta da Minuta da Convenção de Condomínio, e que, portanto, são essenciais à
regular operação e utilização do PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL.
12.9.

As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente/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, justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias, de um só teor, na
presença das duas testemunhas abaixo.
Presidente Prudente, ____ de ___________ de 20___
INCORPORADORA:

SPE

HOTEL

PRESIDENTE

PRUDENTE

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.
PROPRIETÁRIA:
PRUDENSHOPPING S/A.

COMPRADOR:

Testemunhas:
1.____________________

2._______________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:

(Esta folha é parte integrante Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade
Autônoma para Entrega Futura e Outros Pactos do Presidente Prudente Hotel)
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Contrato de Comodato dos Apartamentos
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Comodato (o “Contrato”), as Partes (ou,
isoladamente, a “Parte”) que o firmam:
(i)

Como Comodatária e assim doravante denominada a Atlantica Hotels International (Brasil)

Ltda., com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 13º andar, Edifício
Padauri, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.223.966/0001-13, neste ato representada, na
forma de seu Contrato Social, na qualidade de Sócia Ostensiva da sociedade em conta de participação
denominada Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. – Comfort Hotel Presidente Prudente- SCP; e,
(ii)

Como Comodante e assim doravante denominado o Proprietário abaixo assinado e qualificado

no respectivo Termo de Adesão (Anexo 1);
E, considerando ainda para fins do presente instrumento e do contrato ao qual o presente instrumento
é anexo o QUADRO RESUMO abaixo:

I – DO APARTAMENTO CEDIDO EM COMODATO: unidade .........
II – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O COMODATO:
A – Vigência do Contrato: a mesma do contrato de constituição de Sociedade em Conta de
Participação ao qual o presente instrumento é anexo;

Resolvem as partes o seguinte:
1.
1.1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto deste Contrato é a cessão gratuita de uso que o Comodante faz de seu(s)

Apartamento(s) à Comodatária, o(s) qual(is) deve(m) estar montado(s), equipado(s) e decorado(s) de
acordo com os padrões solicitados pela Comodatária e na forma do Acordo Comercial firmado entre
a Incorporadora e a Administradora, com o qual o Comodante declara conhecimento e anuência.
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1.2.

A Comodatária recebe o(s) Apartamento(s) para fins de neles promover a exploração hoteleira

como um meio de hospedagem, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei Geral do Turismo (Lei
11.771/2008), devendo devolvê-los, ao término do contrato, em bom estado de conservação e
limpeza, salvo desgastes decorrentes do uso normal da atividade.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1.

O presente Contrato vigorará pelo mesmo prazo de vigência do contrato de Constituição de

Sociedade em Conta de Participação ao qual este instrumento é anexo, sendo assim renovado e
rescindido nas mesmas formas e condições que estabelecidos no referido instrumento.
3.
3.1.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAISA Comodatária poderá exercer os direitos e deveres decorrentes deste Contrato por meio de

uma filial com sede no endereço do Condo-Hotel.
3.2.

As Partes elegem com desistência de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro

Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer questões
decorrentes deste Contrato.
E, por estarem justas e contratadas, celebram as Partes o presente instrumento, elaborado em 02
(duas) de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo.
São Paulo, ........ de .................. de ............
Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Comodatária
Nome completo do Proprietário Comodante
Testemunhas:
1.

2.

Nome:

Nome:

RG n.º:

RG n.º:

CPF/ME n.º:

CPF/ME n.º:
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
QUADRO RESUMO
i) SÓCIOS PARTICIPANTES: Todos os Condôminos que, obrigatoriamente, firmam o Termo
de Adesão (Anexo 1)
ii) ADMINISTRADORA: Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
iii) OBJETO: Gerenciamento do Pool Hoteleiro
iv) PRAZO: 10 (dez) anos contados da data de emissão da primeira nota fiscal de prestação
de serviços do Condo-Hotel operando com a Marca, conforme Cláusula XVII.
v) MARCA A SER LICENCIADA: Comfort
vi) ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: Uma área de 1.200m² dentro de uma área maior de
40.200m², na Av. Manoel Goulart, nº 2400, Jardim das Rosas, Presidente Prudente/SP.
vii) NÚMERO DE APARTAMENTOS NO POOL: 100%
viii) NOME FANTASIA DO EMPREENDIMENTO: Comfort Hotel Presidente Prudente
ix) REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA E SUA ASSOCIADA:
Serviço

| Descrição

Valor

Cláusula

Produto
Serviços

de Supervisão contábil de relatórios, R$ 27,00 (mensal) por VI.1 “h”

Supervisão

fluxo de caixa e livros fiscais

apartamento

Contábil
(“Processing
Fee”)
Taxa Mensal de Prestação
Administração e

de

administração

serviços
hoteleira

de 3,5 % sobre a receita
do líquida total

VII.1 “a” (i)
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Royalties

CondoHotel (sobre a Receita Líquida)
Prestação

de

Taxa Mensal de administração
Incentivo

serviços
hoteleira

de Escalonado de 8% a 10%
do sobre

o

Lucro VII.1

Condo- Hotel (sobre o Lucro Operacional Bruto

“a”

(iii)

Operacional
Bruto)
Divulgação da Rede juntamente Já
Taxa Mensal de com

suas

bandeiras

com

inclusa

finalidade de promover suas Administração

Institucional

marcas

valor

Taxa

a Mensal

Marketing

agregando

na

de
e VII.1

ao Royalties

“a”

(ii)

empreendimento
Anexo
Venda de hospedagem e eventos
Hotel Direto

a

clientes

e

segmentos

4

(Anexo VII

de 2,25% sobre a receita ao Acordo

mercados específicos

líquida da Sociedade

Comercial
celebrado)

Despesas
Reembolso
Despesas

reembolsáveis Mediante

de incorridas pela Administradora apresentação
durante a execução dos Serviços

a
dos XXI

respectivos
comprovantes

pela

Administradora
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
Pelo presente instrumento particular (o “Contrato”), as Partes abaixo qualificadas (ou isoladamente a
“Parte”), de um lado, na qualidade de sócia ostensiva da sociedade que ora se forma, a
(a) Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
na Alameda Rio Negro, 13º andar, Edifício Padauiri, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.223.966/0001-13, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada
simplesmente Administradora;
e, de outro lado, na qualidade de sócios participantes da sociedade que ora se forma, os
(b)

Condôminos Proprietários ou Titulares de Direitos Aquisitivos sobre Unidades Autônomas do

Condomínio Presidente Prudente Hotel, em construção, representando os interesses individuais
homogêneos dos condôminos, localizado no Estado de São Paulo, Cidade de Presidente Prudente, (o
“Condomínio”), neste ato representado por sua Incorporadora e proprietária de todas as futuras
unidades do Condomínio, a empresa SPE HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Pamplona, 1455,
10º andar, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 15.244.375/0001-74, por seus representantes
ao final nomeados e assinados, assim considerados os proprietários ou titulares dos direitos aquisitivos
sobre unidades autônomas do Condomínio, bem assim aqueles que posteriormente firmarem o
respectivo Termo de Adesão (Anexo 1) ao presente instrumento, e que ali se encontram devidamente
nomeados e qualificados, doravante denominados, individualmente, simplesmente como
Proprietário;
Considerando que,
(i)

A Administradora é empresa especializada na prestação de serviços de administração hoteleira,

utilizando-se de licenciamento de marcas, procedimentos, padrões e especificações próprios;
(ii)

A Administradora firmou, nesta data, Contrato de Administração com o Condomínio (através

da Incorporadora) (o “Contrato de Administração Condominial”), para formalizar a contratação da
Administradora para o exercício da administração condominial do Condomínio e gerenciamento do
Pool Hoteleiro que ora é formado no Condomínio;

(iii)

O Proprietário é senhor e legítimo titular de direitos aquisitivos de unidade(s) autônoma(s)

integrantes do Condomínio e deseja que esta(s) seja(m) entregue(s) à exploração hoteleira da
Administradora.
(iv)

As Partes concluíram que a estrutura mais adequada à implementação de sua vontade seria a

constituição de uma sociedade em conta de participação, na qual a Administradora aportará fundos
iniciais, o uso de certos direitos por ela detidos sobre a Marca e sobre o sistema hoteleiro para os quais
está licenciada e filiada, seu trabalho e sua competência profissional, e o Proprietário aportará
determinados fundos, conforme previsto nesse contrato;
(v)

A Sociedade desenvolverá seu objeto social, visando á obtenção de lucro comum;

(vi)

Para os fins deste contrato, as unidades autônomas e respectivas áreas comuns que lhes

correspondam devem estar mobiliadas, equipadas e decoradas, conforme relação e especificações
definidas de acordo com a Marca e do Acordo Comercial firmado entre a Incorporadora e a
Administradora;
(vii) A Administradora explorará as unidades autônomas que integram o Condo-Hotel de forma
homogênea e conjunta, constituindo assim, um único pool, visando à obtenção de resultados comuns;
(viii) A Incorporadora cederá aos Proprietários os direitos e obrigações deste Contrato na medida
em que for comercializando junto aos adquirentes as unidades autônomas objeto deste Contrato
passando estes a serem os Sócios Participantes da Sociedade;
As partes têm, justo e contratado, nos termos dos artigos 991 ao 996 do Código Civil Brasileiro, a
constituição de uma Sociedade em Conta de Participação (a “Sociedade”), que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:
I.

DAS DEFINIÇÕES

I.1. - Para os fins do presente instrumento e da relação jurídica dele derivada as expressões grafadas
com iniciais maiúsculas e em negrito têm o significado a elas atribuídas no Anexo A ao Contrato de
Administração.
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II.
II.1.

DA IDENTIFICAÇÃO, SEDE, OBJETO E FUNDOS SOCIAIS DA SOCIEDADE
- Da Identificação: A Sociedade será identificada pelo nome ”Atlantica Hotels International

(Brasil) Ltda.- Comfort Hotel Presidente Prudente - SCP, ou qualquer outra indicada pela
Administradora por escrito. Para maior clareza, em correspondências com o Proprietário e/ou em
outros papéis relativos à Sociedade, a Sociedade poderá utilizar somente a denominação (nome do
empreendimento) (assim entendida como “nome fantasia” do empreendimento), sem a necessidade
da utilização do nome da Administradora e a expressão “- SCP”.
II.2.

- Da Sede da Sociedade: Para fins fiscais a Sociedade tem sua sede no endereço do Condo-Hotel

retro mencionado, onde será instalada uma filial da Administradora para gerir os negócios da
Sociedade.
II.3.

- Do Objeto: O objeto da Sociedade é (i) a operação hoteleira que a Administradora

empreenderá em seu nome, na qualidade de sócia ostensiva da Sociedade, através do comodato de
todas as unidades autônomas do Condo-Hotel especificamente para fins de hospedagem, inclusive
da(s) unidade(s) autônoma(s) do Sócio Participante identificada(s) no Termo de Adesão (Anexo 1),
doravante simplesmente denominado(s) Apartamento(s), e (ii) a operação, nos termos pactuados
entre o Condomínio e a Administradora, das atividades inerentes à sua natureza hoteleira, tais como,
restaurante, telefonia, convenções e eventos. No exercício de suas atividades deverá a Sociedade
sempre observar e cumprir toda e qualquer obrigação direta ou indiretamente relacionada ao uso da
Marca, nos termos definidos pela Licenciadora.
II.4. - Dos Fundos Sociais: Os fundos da Sociedade, administrados e gerenciados conforme
disposições constantes da Cláusula XVI, abaixo, serão compostos pela participação de cada sócio e
serão pagos juntamente com as despesas de implantação desta, tendo cada quota o valor de R$0,01
(um centavo).
II.4.1.

- Os valores aportados pelo Proprietário a título de despesas de implantação, nestas

incluídas as de Pré-Operacionais integrarão os fundos sociais da Sociedade.
II.4.2.

- Para os fins do presente instrumento, à Administradora é atribuída 1 (uma) quota da

Sociedade e a cada Proprietário é atribuído o número de quotas correspondente à fração ideal de
terreno do(s) respectivo(s) apartamento(s), multiplicada por mil, conforme definido na Convenção de
133
DOCS - 1567490v1

Condomínio.
III.

DA MARCA

III.1. - A Administradora é detentora dos direitos de uso da Marca, em todas suas variações,
combinações e derivações e a usará enquanto estiver fazendo a administração desta Sociedade e a
exploração de seu objeto. Em decorrência do antes disposto, o Proprietário fica responsável por
qualquer dano decorrente do uso indevido que fizer da Marca, salvo se tal dano decorrer de
informações fornecidas, por escrito, pela própria Administradora, ou por solicitação expressa desta.
III.1.1.

- O Proprietário reconhece que o cumprimento dos padrões da Marca é vital para o

sucesso do Condo-Hotel. Em decorrência, declara que agirá de modo sensato e necessário para
garantir que a Administradora aja de modo a cumprir todos os padrões da Marca, o que proporcionará
aos usuários do Condo-Hotel um tratamento homogêneo e de alta qualidade no que se refere aos
serviços, conforto e segurança, assim como à fruição de privilégios e vantagens que venham a ser
criados dentro desse sistema de administração sob a Marca, nos termos estabelecidos pela
Administradora.
III.2.

- Toda e qualquer aplicação ou uso da Marca obedecerá rigorosamente a política de identidade

visual definida pela Administradora. Todos os custos relativos e inerentes à Marca relacionados às
atividades da Sociedade serão integralmente suportados por esta, devendo referidos custos constar
do Plano Operacional Anual, como despesa da Sociedade, não obstante o direito de uso seja exclusivo
da Administradora.
III.3. - A Administradora, durante a vigência deste Contrato, poderá mudar a sua identidade
corporativa (“Atlantica Hotels International”), bem como seu nome fantasia e/ou comercial e as suas
marcas e logomarcas, inclusive a Marca.
III.4.

- Fica estabelecido que eventuais atualizações, renovações e/ou alterações feitas na Marca por

determinação de sua Licenciadora, seja em seus elementos nominativos quanto em seus elementos
figurativos, ou em sua forma de divulgação, estas últimas com o intuito de incrementar as atividades
que serão desenvolvidas pela Administradora no Condo-Hotel, alcançarão o Contrato. Nesta hipótese,
a Administradora deverá apresentar previamente os custos necessários a tais ajustes, implicando,
assim, na realização, pela Sociedade, às suas expensas, das modificações que se fizerem necessárias a
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se proceder às respectivas adequações, conforme cronograma a ser apresentado pela Administradora.
III.5.

- Se a Marca não estiver mais disponível para uso pela Administradora, as Partes estabelecem

que o Conselho de Representantes do Pool será notificado para tomar conhecimento da nova marca
que será utilizada pela Administradora, que deverá ser mercadologicamente adequada à região em
que opera o Condo-Hotel e ao Condo-Hotel propriamente dito. Em havendo prejuízo ao
Empreendimento, desde que devidamente comprovado, poderão os Proprietários através de
assembleia com quórum especial (com votação de maioria absoluta) requerer a rescisão do presente
instrumento sem ônus. Para fins do presente, a Marca será considerada indisponível quando: (a) do
término da respectiva licença de uso; (b) houver mudança da Marca pela Licenciadora, seja em seus
elementos figurativos ou nominativos; (c) a Licenciadora deixar de usar a Marca; (d) houver a
recuperação judicial ou extrajudicial, a decretação de falência, insolvência ou modificação da
composição societária da Licenciadora que prejudique a execução deste Contrato; ou, (e) se o CondoHotel mudar de categoria e não mais atender os padrões da .
III.6. - A Administradora fica desde já autorizada a filiar o(s) apartamento(s) à Rede à qual pertence
à Marca utilizada nas atividades hoteleiras desenvolvidas no Condo-Hotel.
III.7. - O uso da Marca pela Administradora é de caráter não exclusivo, podendo esta, por si ou por
terceiros, livremente utilizar a Marca em outros flats, hotéis, condo-hotéis e apart-hotéis, em qualquer
localidade do Brasil ou do exterior.
III.8. - O Proprietário concorda que a Sociedade deverá participar, obrigatoriamente, de todos os
programas de marketing e vendas promovidos, e/ou indicados, pela Administradora e/ou pela Rede à
qual pertence a Marca, em benefício do Condo-Hotel, tais como programas de fidelidade Atlantica
Hotels e da Marca, dentre outros, conforme valores aprovados no Plano Operacional Anual.
III.9.

- O Proprietário reconhece que todo o fundo de comércio associado à Marca é de propriedade

da Administradora e reverterá em benefício direto e exclusivo da Administradora.
III.10.

- Todo e qualquer material que contenha a Marca deverá ser revisado pelo departamento de

marketing da Administradora antes de ser distribuído.
IV.

DAS OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

IV.1. - São obrigações do Proprietário:
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a) Prover a Sociedade com bens e recursos necessários, especialmente mediante a cessão de direitos
de uso dos Apartamentos, benfeitorias e equipamentos que lhes correspondam a título de ativos
imobilizados para que a sócia ostensiva possa desenvolver o objeto da Sociedade.
b) Participar do fundo de custeio das despesas de implantação da Sociedade, pagando à esta a
importância que lhe couber, prevista no Plano Operacional Anual elaborado pela Administradora para
o primeiro ano de operação da Sociedade;
c) Quitar: (i) as Verbas Pré-Operacionais Condominiais e do Pool; (ii) as despesas relativas ao IPTU
do(s) apartamento(s); (iii) as taxas de condomínio extraordinárias; e, (iv) os valores solicitados pela
Administradora que se mostrem necessários à operação hoteleira. O Proprietário obriga-se, também,
a quitar as taxas de condomínio ordinárias de seu(s) apartamento(s), sempre que houver solicitação
da Administradora.
d) O Proprietário obriga-se, ainda, em qualquer época em que a demonstração dos resultados das
operações da Sociedade apresentar prejuízo, a aportar a contribuição correspondente à sua
participação nesse prejuízo, sob pena de rescisão contratual, dentro de 5 (cinco) dias úteis do
recebimento do respectivo aviso, determinada de acordo com a seguinte fórmula: prejuízo apurado x
número de quotas do Proprietário, dividido pela soma das quotas de todos os proprietários. Após o
vencimento, o valor em atraso será corrigido monetariamente, levando-se em consideração as
disposições contidas na Cláusula VII.5, abaixo. Adicionalmente, enquanto perdurar o atraso, o
Proprietário terá suspenso o seu direito ao recebimento de quaisquer valores devidos pela Sociedade.
d.1.) A Administradora poderá, enquanto perdurar a necessidade de caixa, optar, mediante aprovação
junto ao Conselho, por substituir a arrecadação extraordinária de que trata a letra d), pela utilização
do valor correspondente que esteja disponível no Fundo de Reposição de Ativos da Sociedade, adiante
mencionado.
d.2.) A Administradora fica autorizada a reter e compensar valores devidos ao Proprietário com
valores que este dever à Sociedade, bem como a reter valores devidos ao Proprietário, pela Sociedade,
para pagamento de valores por ele devidos à Administradora, agindo sempre que necessário por conta
e ordem do Proprietário e mediante o envio dos documentos fiscais competentes, estendendo-se o
aqui disposto aos débitos relativos às Verbas Pré-Operacionais Condominiais e do Pool. A
Administradora, salvo se a Sociedade já tiver sido terminada, poderá exercer o direito de retenção dos
136
DOCS - 1567490v1

bens do(s) Proprietário(s), livre de qualquer pagamento, para exploração pelo tempo necessário à
recuperação de qualquer valor devido e não pago pelo Proprietário à Sociedade e/ou à
Administradora.
e) Efetuar, em favor da Administradora, contra solicitação e respectiva comprovação desta, o
reembolso de toda e qualquer importância que, a qualquer momento, a Administradora venha a ser
obrigada a desembolsar e que, por sua natureza, caracterize-se como uma responsabilidade da
Sociedade, inclusive depois de seu eventual término, limitando-se a responsabilidade da
Administradora por perdas correspondentes ao valor dos fundos por ela adiantados conforme previsto
neste instrumento e daquelas decorrentes de comprovados atos de má gestão.
V.

DOS DIREITOS DO PROPRIETÁRIO

V.1. O Proprietário terá o direito de receber a sua Quota-Parte na distribuição do Resultado Líquido
das Operações da Sociedade, cujos termos, obrigações e disposições se encontram estabelecidos no
Anexo 1, os quais poderão ser antecipados periodicamente, conforme abaixo disposto.
V.1.1.

Caso a Sociedade não tenha disponibilidade de caixa suficiente para efetuar o

pagamento dos dividendos acima estipulados, o Proprietário concorda desde já que tal pagamento
poderá ser parcial ou totalmente diferido, não se constituindo tal fato em inadimplência da Sociedade
ou da Administradora.
V.2. - O Proprietário terá o direito, em havendo disponibilidade, observadas as normas do programa
da Administradora “Atlantica Club” ou outro programa que vier a substituí-lo, de ocupar um dos
Apartamentos do Condo-Hotel, conforme as seguintes condições: (i) o Proprietário pagará pelo
período de ocupação o preço vigente praticado pela Sociedade na época em que se der a hospedagem,
com desconto no valor da melhor tarifa do site da Administradora, calculado de acordo com a política
do mencionado programa “Atlantica Club” ou outro que vier a substituí-lo; (ii) o Proprietário deverá
solicitar a ocupação diretamente ao Condo-Hotel, com antecedência máxima de 15 (quinze) dias; (iii)
na ocasião em que estiverem ocupando um Apartamento do Condo-Hotel, o Proprietário
permanecerá com todos os seus direitos ao recebimento dos resultados das operações, na forma aqui
prevista.
V.2.1.

- As prerrogativas das alíneas (i) e (ii), mencionadas acima, somente poderão ser
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utilizadas pelo Proprietário, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, pelo período máximo de 30
(trinta) dias, de forma continuada ou não, ao longo de cada ano fiscal. Na hipótese de um Proprietário
ser pessoa jurídica, os benefícios mencionados nas referidas alíneas (i) e (ii), poderão ser concedidos e
usufruídos por até cinco pessoas previamente indicadas pelo representante legal do Proprietário.
V.2.2.

- Fica vedada a compensação de despesas incorridas no Condo-Hotel, inclusive no

período de estada do Proprietário, com dividendos futuros eventualmente devidos pela Sociedade ao
Proprietário.
VI.

DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRADORA

VI.1. - São obrigações e atribuições da Administradora:
a)

Promover, manter e administrar todos os serviços necessários às operações que constituem

o objeto da Sociedade, de acordo com o padrão de qualidade por ela exigido e pela Rede à qual
pertence a Marca;
b)

Realizar a seleção, treinamento e fiscalização de todos os Empregados que exercerão

atividades para a Sociedade os quais, à exceção daqueles que eventualmente se encaixarem nas
condições mencionadas na letra (c), abaixo, serão sempre empregados do Condomínio;
c)

Destacar os Empregados ou prestadores de serviços por ela contratados, para trabalhar, em

caráter temporário ou permanente, de forma exclusiva ou não (ou seja, poderão ser destacados,
exemplificativamente, diretores divisionais de operações, diretores e gerentes regionais de
controladoria, gerentes regionais de vendas ou manutenção etc. para atender a vários
empreendimentos situados na mesma área geográfica), para a Sociedade. Os valores dos salários,
encargos, benefícios ou os custos dos prestadores de serviços serão considerados como despesas da
Sociedade, e mensalmente reembolsados à Administradora, ou rateados com esta, conforme o caso,
incluindo-se, ainda, os tributos incidentes sobre tal reembolso, desde que aprovados no Plano
Operacional Anual da Sociedade;
d)

Definir a política de marketing e vendas da Sociedade, inclusive contratando terceiros que se

façam necessários ao desenvolvimento dessa política;
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e)

Definir também a política de concessões, locações, exploração e crédito das áreas comuns

do Condomínio destinadas a alimentos e bebidas, lojas, agências e demais espaços comerciais
localizados nas áreas comuns do Condomínio, cuja exploração esteja a cargo da Sociedade;
f)

Incluir o(s) apartamento(s) no sistema da central de reservas da Rede à qual pertence a

Marca, em sistema informatizado que permita a realização de reservas das unidades autônomas do
Pool diretamente do exterior ou não, através de terminais de companhias de aviação, agências de
turismo e outras entidades (Global Distribution System - GDS). O custo deste serviço, que engloba
também canais de distribuição, CMNET, Self-Booking Tools, dentre outros ainda que não presentes no
anexo denominado Serviços de Reservas, será debitado como despesa da Sociedade e corresponderá
aos valores estipulados no Anexo 3 ao presente. Os referidos custos poderão variar em razão de
aumento ou redução no custo do fornecimento desses serviços, visando a cobrança de valores
equivalentes para todos os apartamentos, apart-hotéis e hotéis da Rede à qual pertence a Marca, no
Brasil e no exterior, mediante aviso prévio enviado pela Administradora, com no mínimo 30 (trinta)
dias de antecedência, ao Conselho de Representantes do Pool. Será considerada como uma transação
de reserva qualquer comunicação oral ou escrita feita por, ou em nome de, um indivíduo, ou grupo de
indivíduos, confirmando a reserva de qualquer apartamento (independentemente do número de
pernoites reservados); não será considerada uma transação de reserva qualquer comunicação relativa
a uma reserva já confirmada ou qualquer reserva que seja posteriormente cancelada antes da data de
chegada do hóspede ao Condo-Hotel;
g)

Ter celebrado, nos exatos termos do Anexo 4 deste Contrato, a contração da empresa Hotel

Direto Ltda. a fim de promover e captar reservas de apartamentos e eventos (salas, equipamentos e
Alimentos & Bebidas) dos clientes e segmentos de mercado específicos atendidos pela carteira da
equipe de vendas da Hotel Direto Ltda.;
h)

Manter, na sua sede ou em outro local por ela designado, escrituração contábil e fiscal das

operações da Sociedade, com escrituração contábil em conformidade com as normas brasileiras de
contabilidade (NBC), e elaborar a cada ano Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados. A
remuneração mensal pelos serviços de supervisão dos relatórios e livros fiscais da Sociedade
(“processing fee”), pactuada no valor de R$ 27,00 (mensal) por apartamento, deverá ser paga,
juntamente com a taxa de administração adiante mencionada, conforme consta no Quadro Resumo
acima;
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i)

Mandar realizar, quando solicitado pelo Conselho de Representantes do Pool, às custas da

Sociedade, auditoria externa e independente para verificar a escrituração de que trata a letra anterior;
j)

Adquirir os suprimentos do Condo-Hotel apenas de fornecedores homologados pela

Administradora, às custas da operação hoteleira, ficando estabelecido que o Conselho poderá
apresentar fornecedores à Administradora e sujeita-los à homologação, ficando desde já estabelecido
que os fornecedores homologados pela Administradora deverão seguir os padrões de qualidade e
valores compatíveis com o mercado;
k)

Supervisionar a elaboração e fornecer ao Proprietário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o

demonstrativo financeiro e contábil da operação da Sociedade no mês anterior;
l)

Elaborar o Plano Operacional Anual para as atividades da Sociedade, nos termos da Cláusula

XIII abaixo, apresentando-o ao Conselho de Representantes do Pool em até 60 (sessenta) dias antes
do final de cada ano fiscal;
m)

Conservar, com recursos da Sociedade, o(s) apartamento(s), cuidando para que este(s) e

seus pertences sejam mantidos em bom estado de funcionamento, conservação e limpeza,
responsabilizando-se pela sua devolução ao término do presente instrumento nas mesmas condições
em que o(s) recebeu(ram), ressalvado o desgaste decorrente do uso normal;
n)

Promover e/ou participar, com recursos da Sociedade, nos termos de sua política de recursos

humanos ou conforme determinado pela Licenciadora da Marca, de programas de treinamento para
os Empregados. Tais programas internos de treinamento não substituem treinamentos especializados
de mercado, que deverão ser orientados pela Administradora e incluídos no Plano Operacional Anual;
o)

Incluir a Sociedade nos programas de marketing e vendas promovidos, e/ou indicados, pela

Administradora e/ou pela Rede à qual pertence a Marca, em benefício do Condo- Hotel, tais como
programas de fidelidade Atlantica Hotels e da Marca, dentre outros; e,
p)

Contratar, às expensas da Sociedade, (i) seguro de responsabilidade civil para

estabelecimento de hospedagem, que oferece defesa e reparação contra pedidos de indenização por
lesões corporais, morte ou danos materiais que ocorram com hóspedes e clientes do Condo-Hotel, nas
dependências do Condo-hotel. Fica estabelecido que o seguro de responsabilidade civil terá cobertura
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que inclua a Sociedade, o Condomínio, a Administradora, a Licenciadora, as Afiliadas, os respectivos
acionistas/sócios, diretores, Empregados e agentes de todas estas como segurados adicionais, sendo
que o valor da respectiva apólice deverá corresponder, em moeda corrente e na data da contratação,
a no mínimo US$5.000.000,00 (cinco milhões de dólares); (ii) seguro de responsabilidade civil de
empregador e/ou seguro de reparação ao Empregado; (iii) seguro de responsabilidade civil para
guarda de veículos com ampla cobertura, incluindo cobertura por colisão com veículo próprio, alugado
ou de quaisquer terceiros, incêndio, roubo, furto ou qualquer dano causado ao veículo enquanto sob
a guarda do Condo-Hotel; (iv) seguro que, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, no caso
de paralisação temporária ou definitiva da operação do Condo-Hotel, assegure o pagamento: (a) do
valor equivalente ao lucro líquido previsto para o Condo-Hotel; (b) de todas as despesas incorridas
para o Condo- Hotel; (c) das remunerações fixadas neste instrumento (lucros cessantes da
Administradora, do Condomínio e da SCP); (d) das eventuais despesas com transferência dos
escritórios e pagamento do aluguel do novo local; e (iv) seguro patrimonial contra incêndio, raio e
explosão, tumulto, dano elétrico, vendaval, equipamentos estacionários, desmoronamento,
alagamento, danos a tanques ou tubulações, ou outros sinistros que causem destruição no todo ou em
parte nos bens e equipamentos que guarnecem os Apartamentos. Além dos seguros previstos neste
item, a Administradora poderá indicar outros seguros com base na sua experiência profissional bem
como por determinação da Licenciadora para atender as especificações da Marca, devendo tais valores
estarem previstos no Plano Operacional Anual e serem pagos dentro de seu vencimento e
programação.
q)
VI.2.

Pagar, com recursos da Sociedade, as despesas devidamente trazidas à conta da Sociedade.
- Todas as obrigações assumidas perante terceiros, que forem necessárias para a consecução

das operações objeto da Sociedade, serão assumidas pela Administradora, que não terá poderes para
constituir obrigações em nome do Proprietário, mantendo-se, porém, o Proprietário, na proporção de
sua quota-parte, solidariamente responsável com a Administradora quanto aos débitos e
responsabilidades decorrentes de quaisquer obrigações da Sociedade, sejam elas operacionais, fiscais,
trabalhistas ou de qualquer outra natureza, desde que não oriundas de atos ilegais da Administradora.
Esta obrigação do Proprietário, relativamente ao período em que permaneceu como sócio, perdurará
mesmo após o término ou eventual término deste presente instrumento, desde que a
responsabilidade em questão decorra da operação da Sociedade.
VI.3. - Mediante a celebração de contrato em separado, a Administradora, ou qualquer de suas
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associadas, poderá prestar ao Condo-Hotel serviços que, por estarem fora do escopo do serviço de
administração, seriam atribuídos a terceiros, tais como, elaboração de plantas e projetos
arquitetônicos, reformas em geral, serviços técnicos de qualquer espécie (tal como administração de
restaurante, por exemplo), serviços de vendas de reservas, armazenagem de banco de dados,
escrituração fiscal e contábil, etc., desde que os preços cobrados por tais serviços sejam compatíveis
com os praticados no mercado, por outras empresas que atuem nos respectivos setores, e de acordo
com o nível de qualidade e exigência técnica compatível, conforme procedimento de concorrência a
ser realizado pelo Condo-Hotel.
VI.4.

- Em adição ao disposto no item anterior, fica desde já estabelecido que a Administradora, ou

qualquer sociedade a ela vinculada jurídica ou economicamente, prestará serviços de tecnologia ao
Condo-Hotel, relacionados ao sistema de gestão hoteleira, visando à centralização da base de dados
deste e demais empreendimentos administrados pela Administradora, com uma única estrutura de
equipamentos, serviços e sistemas, na busca de minimizar custos incorridos pelo Condo-Hotel e
maximizar as atividades e resultados operacionais do Condo-Hotel. A contratação desses serviços
deverá estar prevista no Plano Operacional Anual.
VII.

DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA

VII.1.

- Dentre outros que estipulados neste instrumento, são também direitos da

Administradora:
a)

receber pela administração da Sociedade, até o dia 10 (dez) de cada mês os seguintes valores: (i)

Taxa Mensal de Administração e Royalties: 3,5% (três e meio por cento) da receita líquida das
operações auferida com a exploração do objeto da Sociedade, observada a fórmula de cálculo prevista
neste instrumento, mais (ii) Taxa Mensal de Marketing Institucional: já inclusa na Taxa Mensal de
Administração e Royalties, mais (iii) Taxa Mensal de Incentivo: 8% (oito por cento) do lucro
operacional bruto auferido em cada mês, durante o 1º ano de operação do Condo-Hotel; 9% (nove por
cento) do lucro operacional bruto auferido em cada mês, durante o 2º ano de operação do CondoHotel; 10% (dez por cento) do lucro operacional bruto auferido em cada mês, do 3º ano de operação
do Condo-Hotel em diante, sempre calculados nos termos previstos na Cláusula VIII, abaixo, adotandose sempre o regime de competência; e,
b) receber a participação nos lucros da Sociedade, de acordo com a sua participação.
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VII.2. - Qualquer diferença eventualmente apurada entre valores devidos e os efetivamente pagos
será objeto de ajuste no mês subsequente ao da sua constatação.
VII.3.

– A Administradora poderá efetuar por conta da Sociedade os pagamentos contratualmente

devidos pelo uso de marcas e sistemas da Rede à qual pertence a Marca, diretamente à Licenciadora.
Os valores referentes ao pagamento da taxa mensal de franquias (royalties) serão deduzidos do
montante total dos valores devidos à Administradora sob esse instrumento.
VII.4. - Todos os valores constantes do presente Contrato serão anualmente corrigidos, a partir desta
data, com base na variação do IGP-M/FGV. Estipulam as Partes que na hipótese de extinção ou
inaplicabilidade do IGP-M/FGV como índice de correção monetária, será ele substituído pelo IGPDI/FGV ou, na falta deste, pelo INPC/IBGE ou, ainda na sua falta, pelo índice que vier a substituí-lo.
VII.5.

- Na hipótese de qualquer dos pagamentos devidos à Administradora não serem realizados

nas datas convencionadas, sobre o valor do débito incidirão correção monetária calculada de acordo
com a variação do IGP-M/FGV ocorrida entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, além
de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor total devido e juros moratórios computados à
razão de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração de mês.
VII.5.1.

- Na hipótese de a inadimplência não ser sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados

da data do recebimento da notificação enviada pela Administradora ao Proprietário, a
Administradora poderá rescindir este Contrato imediatamente e aplicar as penalidades estabelecidas
neste instrumento.
VII.6. – O Proprietário desde já autoriza a Administradora a compensar, a qualquer momento, todos
e quaisquer valores entre si devidos, inclusive, mas não se limitando, a valores devidos em virtude de
indenizações ou multas nos termos deste acordo.
VII.7. - A Sociedade se compromete, através do presente instrumento, a autorizar que sejam
realizadas através de débito automático em conta corrente todo e qualquer pagamento devido à
Administradora em razão deste Contrato e dos aditamentos posteriores que por ventura venham a
ser celebrados, conta esta que deverá ser informada pela Sociedade à Administradora por escrito, em
um prazo de 05 (cinco) dias contados da Data de Abertura do Condo-Hotel.
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VIII. DOS LUCROS E RECEITAS LÍQUIDAS DAS OPERAÇÕES, E DEMAIS DISPOSIÇÕES SOBRE A FORMA
DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIÇÃO DE VALORES AO
PROPRIETÁRIO
VIII.1. - Os dividendos da Sociedade serão apurados anualmente e serão definidos como o resultado
da receita bruta, deduzido dos tributos, custos e despesas operacionais, gastos da propriedade, IRPJ e
CSLL. Em caso de lucro, os dividendos serão atribuídos para distribuição no exercício seguinte em
conformidade com a disponibilidade de caixa, podendo a Sociedade em assembleia destinar tais
recursos para outras finalidades. Poderá também a Sociedade antecipar aos Proprietários o
pagamento de dividendos do exercício em curso, apurados mensalmente, caso o fluxo de caixa assim
o permita.
VIII.2.

A receita líquida será o resultado da receita bruta deduzido os impostos sobre as receitas, tais

como, ISS, ICMS, PIS, COFINS (cumulativo e não cumulativo), descontos e cancelamentos sobre as
vendas.
VIII.3. – As despesas pagas ou incorridas pela Sociedade relativas às operações que constituem
objeto do presente Contrato compreendem, dentre outras necessárias, as seguintes:

A.

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - (a.1) Taxa de condomínio ordinária e

extraordinária (relativo a déficit de período anterior); (a.2) Reembolso de salários e encargos ao
condomínio; (a.3) Custos de vendas sobre receitas, (a.4) Despesas gerais e administrativas; (a.5) Custos
e despesas operacionais; (a.6) Custo de café da manhã; (a.7) Materiais de apartamentos; (a.8) Tarifas
públicas dos apartamentos; (a.9) Despesas financeiras e bancárias; (a.10) Comissão de cartão de
crédito; (a.11) Taxa Mensal de Marketing Institucional; (a.12) Despesas com comissão de agências de
viagens e reservas; (a.13) Gastos gerais de vendas e marketing; (a.14) Perdas estimadas para liquidação
duvidosa; (a.15) Lavanderia industrial; (a.16) Serviços contratados; (a.17) Despesas com manutenção
dos apartamentos; (a.18) Outras despesas com A&B (se existir);
B.

DESPESAS DA PROPRIEDADE – (b.1) Taxa de administração e royalties sobre a receita

líquida; (b.2) Taxa Mensal de Incentivo; (b.3) Taxa de Administração sobre alimentos e bebidas; (b.4)
Taxa Mensal de Incentivo; (b.5) Aluguel de área de A&B (se existir); (b.6) Despesa após lucro
operacional de A&B (se existir); (b.7) Taxas municipais dos apartamentos (IPTU); (b.8) Seguro dos bens
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dos apartamentos; (b.9) Aluguel de imóvel; (b.10) Aquisição/ serviços da Sociedade; (b.11)
Depreciação e amortização; (b.12) Fundo de Reposição de Ativos; (b.13) IRPJ – imposto de renda
pessoa jurídica; (b.14) CSLL – contribuição social sobre o lucro líquido.
VIII.4. - Para fins de cálculo da remuneração devida à Administradora pela administração da
Sociedade, fica desde já estabelecido que o lucro operacional bruto da Sociedade será obtido por meio
da dedução da receita líquida das despesas referidas no item A. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
em seus subitens a.1 à a.18 da cláusula acima.
VIII.5.

- Na hipótese de o restaurante e/ou outras áreas, equipamentos e serviços comuns virem a

ser explorados pela Sociedade, toda contabilidade relativa a essa exploração será feita separadamente
pela Administradora, às expensas da Sociedade, integrando o respectivo resultado o lucro líquido das
operações da Sociedade para fins de distribuição de resultados aos sócios.
IX.

DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

IX.1. - O lucro líquido ou dividendo da Sociedade apurado ao final de cada exercício fiscal, será
destinado à distribuição aos Proprietários. Não obstante, a Administradora, em conjunto com o
Conselho de Representantes do Pool, poderá dar destinação diversa a estes valores desde que
deliberado e aprovado em Assembleia Geral da Sociedade.
IX.2. - A participação de cada Proprietário será definitivamente apurada e paga anualmente,
podendo, no entanto, ser objeto de adiantamentos mensais, sempre que, por recomendação da
Administradora baseada em sua experiência profissional, a situação econômica e de caixa da
Sociedade assim o permitir ancorada em compromissos sociais futuros, e mediante deliberação escrita
favorável do Conselho de Representantes do Pool abaixo referido.
X.

DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA

X.1. Nos termos do Código Civil em vigor e de acordo com o disposto no item VI.2. acima, a Sociedade
será sempre representada pela Administradora, de forma que todas as obrigações contraídas pela
Sociedade perante terceiros o serão feitas exclusivamente pela Administradora na forma como
melhor lhe convier.
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X.1.1.

- Nos termos do quanto acima expresso, e sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão

dos negócios sociais, nem o Proprietário nem tampouco o Conselho de Representantes do Pool poderá
tomar parte nas relações da Administradora com terceiros, sob pena de responderem solidariamente
com esta pelas obrigações em que intervier.
X.1.2.

- Sem prejuízo das condições retro previstas, o Proprietário responderá perante a

Administradora, nos exatos termos do quanto definido e disposto neste presente instrumento.
XI.

DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

XI.1. - Os Proprietários terão um órgão de representação junto à Administradora, formado por 03
(três) Poolistas, e estes deverão nomear um deles para que exerça o cargo de Presidente de referido
conselho. Estes 03 (três) Proprietários formarão o denominado “Conselho de Representantes do
Pool”, conforme já definido no Anexo A do Contrato de Administração, e cujas atribuições, além de
outras estipuladas neste instrumento, são as abaixo elencadas:
a)

Examinar a escrituração da Sociedade;

b)

Discutir com a Administradora qualquer assunto referente à Sociedade e que lhes seja

submetido, inclusive as contas e demais demonstrações financeiras da Sociedade apresentadas pela
Administradora, e em especial o Plano Operacional Anual elaborado pela Administradora,
incumbindo-lhes, analisar e dar sua opinião aos demais Proprietários em Assembleia;
c)

Agir como procurador dos Proprietários para vistoriar e receber as unidades autônomas de todos

os Proprietários que não o façam pessoalmente, no caso de extinção da Sociedade que ora se forma;
d)

Atuar como representante comum dos Proprietários em face da Administradora para os efeitos

do presente Contrato;
e)

receber citação em ação ou demanda, em qualquer foro ou instância, que eventualmente venha

a ser proposta pela Administradora contra os Proprietários. Para os fins do aqui previsto as ações ou
demandas devem ser de caráter ut universi, ou seja, que envolva a universalidade de Proprietários,
visando a preservação, pela Administradora, de suas prerrogativas, notadamente quanto à sua
participação nas deliberações sociais, no controle da legitimidade de suas funções de administradora
e no cumprimento das disposições deste instrumento. Os poderes aqui conferidos não se estendem às
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ações ou demandas de caráter ut singuli, ou seja, a título individual, que venham a ser intentadas pela
Administradora contra determinado Proprietário que, para tanto, deverá ser citado nos termos do
que dispõe o Código de Processo Civil Brasileiro.
XI.2. - A Administradora reunir-se-á com o Conselho de Representantes do Pool ao menos uma vez
a cada 3 (três) meses, mediante convocação enviada por carta ou e-mail. Sem prejuízo das reuniões
com o Conselho de Representantes do Pool, a Administradora convocará por escrito e anualmente as
Assembleias Gerais da Sociedade, especialmente para os fins estipulados no item XII.11.
XI.2.1.

- Das reuniões do Conselho de Representantes do Pool lavrar-se-á ata a fim de que

dela conste, de forma sumária, as deliberações havidas e aprovadas por maioria de votos, e para serem
posteriormente submetidas às Assembleias Gerais da Sociedade. Dessas reuniões a Administradora
sempre participará, devendo haver justificativa para sua não convocação ou comparecimento.
XI.3.

- Aplicam-se ao Conselho de Representantes do Pool, no que couber, as regras estipuladas na

Convenção Condominial ao Corpo Diretivo do Condomínio, bem como às suas reuniões, as regras
abaixo estipuladas para as Assembleias Gerais da Sociedade.
XI.4. – Considerando que os Membros do Conselho de Representantes do Pool cumularão a função
de conselheiros da Condomínio, sua eleição poderá ser feita em Assembleia Geral de Condomínio.
XI.5. – O Conselho de Representantes, sempre que entender necessário ou quando encontrar indícios
de práticas de atos da Administradora feitos com dolo ou culpa, sugerirá aos Proprietários a
contratação de uma perícia apontando o escopo do trabalho a ser realizado para fins de apuração de
responsabilidades.
XII.
XII.1.

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
- Serão sempre realizadas, por ano, duas Assembleias Gerais Ordinárias, para assim atender o

quanto estabelecido na Cláusula XII.12 abaixo. Adicionalmente e sempre que necessário aos interesses
da Sociedade, serão realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias, devendo ser observadas as
formalidades abaixo.
XII.2. - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Administradora ou pelo Conselho, ou em casos
excepcionais pelos Proprietários diretamente, desde que tal convocação seja feita pelo mínimo de 1/4
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(um quarto) do total de Proprietários, hipótese em que deverá a Administradora ter o prévio
conhecimento da pauta do edital de convocação.
XII.3.

- As Assembleias Gerais da Sociedade serão realizadas no Condo-Hotel ou, excepcionalmente,

em outro local indicado pela Administradora, com a respectiva justificativa.
XII.4. - As convocações das Assembleias Gerais da Sociedade indicarão o resumo da Ordem do Dia, a
data, o horário da primeira e segunda convocação e o local da Assembleia, e serão assinadas por
aqueles que as estiverem convocando. As convocações para as Assembleias Gerais Ordinárias serão
acompanhadas de cópia do Plano Operacional Anual ou das demonstrações financeiras da Sociedade,
conforme a respectiva ordem do dia, e outros documentos que a Administradora deseja ver
aprovados.
XII.4.1.

- Entre a data da convocação e a data da realização Assembleia deverá haver um

prazo de 8 (oito) dias corridos, no mínimo.
XII.4.1.1.

- As Assembleias Gerais Extraordinárias, em havendo necessidade e urgência de sua

realização, poderão ser convocadas em prazo inferior, quando houver comprovada urgência.
XII.5. - As Assembleias Gerais serão presididas por um Proprietário especialmente aclamado entre
os presentes, e secretariada por qualquer pessoa que devidamente indicada pela Administradora. O
presidente da Assembleia deverá se manifestar sempre que for instado ou tiver relevante opinião a
externar, ou ainda para organizar o andamento dos trabalhos.
XII.6. – Não é permitido aos membros do Conselho de Representantes do Pool presidir ou secretariar
os trabalhos da Assembleia, salvo se os Proprietários presentes deliberarem em sentido contrário.
XII.7. - Cada Proprietário terá direito a 1 (um) voto por apartamento e a Administradora terá direito
a 1 (um) voto.
XII.8.

- Não poderão votar nas Assembleias Gerais os Proprietários que estiverem inadimplentes

junto à Sociedade, salvo quando se tratar de Assembleia em que a matéria em exame ou discussão
tenha que ser apreciada e aprovada pelo quórum mínimo igual ou superior a 2/3 (dois terços) das
quotas-partes da Sociedade.
XII.9. - É lícito ao Proprietário se fazer representar nas Assembleias Gerais, por procurador com
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poderes especiais. Poderá um único procurador ser portador de vários instrumentos de procuração e,
pois, desta forma, representar vários Proprietários.
XII.9.1.

- O instrumento de procuração, seja ele público ou particular, deverá ser

apresentado ao presidente da Assembleia e deverá ser exibido devidamente datado e assinado pelo
outorgante, com firma reconhecida em cartório, e ainda constar a qualificação completa do
procurador nomeado.
XII.10.

- As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizar-se-ão, em primeira convocação,

com a presença dos Proprietários que representem 2/3 (dois terços) do total de sócios da Sociedade
e, em segunda, com qualquer número, respeitando-se, em qualquer hipótese, para validade das
decisões tomadas, o quórum mínimo estipulado por lei e por este instrumento. A Administradora não
terá direito de voto nas Assembleias Gerais.
XII.11. - Compete à Assembleia Geral da Sociedade:
a)

Eleger ou destituir os membros do Conselho de Representantes do Pool;

b)

Deliberar sobre as contas e demais demonstrações financeiras apresentadas pela

Administradora;
c)

Deliberar sobre eventuais conflitos entre o Conselho e a Administradora;

d)

Deliberar sobre a como será operacionalizado em caso de necessidade de aporte de

eventuais prejuízos, pelos Proprietários, nos termos deste Contrato;
e)

Deliberar a respeito do Plano Operacional Anual; e,

f)

Deliberar sobre quaisquer outras questões de interesse dos Proprietários.

XII.12.

- A Assembleia Geral Ordinária será realizada em duas etapas: (a) uma em até 30 (trinta) dias

anteriores ao término de cada Ano Fiscal, para fins exclusivos de deliberação do Plano Operacional
Anual referente ao ano seguinte; e outra, (b) até o final do mês de março de cada ano subsequente,
para fins de deliberação das contas da Sociedade, eleição do Conselho de Representantes do Pool,
quando for o caso, e deliberação dos demais assuntos a ela submetidos, podendo ser prorrogado caso
os Proprietários entendam ser necessária a contratação de auditoria independente.
XII.13.

- As decisões das Assembleias, ressalvados quóruns específicos previstos neste instrumento,

serão sempre tomadas por maioria de votos válidos a ela presentes, obrigando o cumprimento das
deliberações à totalidade dos Proprietários, inclusive os que a ela não comparecerem.
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XII.14.

- Eventuais divergências nas disposições acima, referentes aos prazos, quóruns e demais

formalidades para a realização das Assembleias Gerais, deverão ser dirimidas de acordo com o que
determina a Convenção de Condomínio.
XIII. DO PLANO OPERACIONAL ANUAL
XIII.1. - A Administradora deverá apresentar ao Conselho de Representantes do Pool, até 60
(sessenta) dias anteriores ao término de cada Ano Fiscal, o Plano Operacional Anual da Sociedade
referente ao ano seguinte, do qual constarão, para conhecimento destes, as principais metas previstas
para o ano, o orçamento anual, e as linhas gerais das políticas comerciais a serem desenvolvidas.
Adicionalmente, o Plano Operacional Anual deverá ser apresentado pela Administradora em
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, a ser realizada, nos termos do Item XII.12 acima.
XIII.1.1.

- A Administradora apresentará ao Conselho de Representantes do Pool o Plano

Operacional Anual para o primeiro ano de operação da Sociedade (período compreendido entre a Data
de Abertura do Condo-Hotel e 31 de dezembro do mesmo Ano Fiscal), em reunião devidamente
convocada e formalizada nos termos das Cláusulas XI.2 e XI.2.1 acima, ou diretamente aos
Proprietários, em Assembleia Geral, desde que observadas todas as regras e procedimentos descritos
na Cláusula Décima Segunda acima e caso ainda não tenha sido instituído o Conselho de
Representantes do Pool.
XIII.1.2.

– A aprovação do Plano Operacional Anual do Pool, para o 1º ano de operação do

Condo-Hotel, isto é, do Termo Inicial até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, deverá ocorrer nos
primeiros 90 (noventa) dias da Data de Abertura do Condo-Hotel.
XIII.2. - O Plano Operacional Anual conterá as seguintes previsões: taxa de ocupação, diária média,
receita bruta, impostos incidentes sobre as receitas, receita líquida, custos e despesas operacionais,
lucro operacional bruto, despesa da propriedade, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição sobre
o lucro líquido, lucro/ (prejuízo) da sociedade, bem como, os investimentos com uso Fundo de
Reposição de Ativos da Sociedade, reformas e melhorias estruturais (inclusive as eventuais ampliações
do Condo-Hotel) apresentados em complemento ao plano de resultados através do CAPEX (Capital
Expenditures) seguros cujo pagamento do prêmio incumba à Sociedade, e volume de capital de giro
necessário para a operação, que de acordo com a experiência da Administradora não deverá ser
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inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por Apartamento, corrigidos de acordo com a variação do IGPM/FGV, nos termos da Cláusula VII.4 acima.
XIII.3. - Enquanto não tiver sido aprovado o novo Plano Orçamentário Anual e/ou enquanto houver
dúvida dos Proprietários a respeito de qualquer ponto dele constante, a Administradora continuará
administrando o Condo-Hotel com base na previsão do ano anterior corrigida monetariamente pelo
índice estipulado neste Contrato, ou, no caso de dúvidas, estritamente em relação aos pontos não
aprovados também de acordo com a previsão do ano anterior, acrescida das modificações que julgar
necessárias de acordo com sua experiência profissional e necessidades do mercado e do caixa
condominial.
XIII.4. - As disposições constantes do Plano Operacional Anual servirão como diretrizes para orientar
as decisões a respeito da administração da Sociedade, não obrigando a Administradora, a alcançar as
previsões, metas e políticas ali constantes.
XIV. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
XIV.1. - Nos termos da Cláusula XII.12, letra (b), acima, até final do mês de março de cada ano, a
Administradora submeterá aos Proprietários, para aprovação em Assembleia Geral Ordinária, um
relatório do encerramento da contabilidade referente ao exercício financeiro do Ano Fiscal anterior
sem embargo de poder proceder a encerramentos parciais a cada período de 6 (seis) meses.
XIV.1.1.

- Nos termos da Cláusula XI.1, letra (b), acima, os relatórios contábeis ou

demonstrativos operacionais realizados por Empregados do Condomínio, sob supervisão da
Administradora, deverão ser apresentados aos membros do Conselho de Representantes do Pool com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data que se pretende encaminhá-los aos Proprietários para
aprovação em Assembleia, que deverá ser realizada no prazo previsto na cláusula XII.12.
XIV.1.2.

– Uma vez aprovado pelos Proprietários o relatório apresentado, ainda que parcial,

não poderá ser alvo de questionamentos futuros, exceto na constatação de fatos novos posteriores.
Assim, o relatório ou demonstrativo operacional anual será então atestado como verdadeiro, correto
e completo pela Administradora e identificará quaisquer discrepâncias entre tal relatório e os
demonstrativos mensais.
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XIV.2.

– A Administradora deverá prestar contas dos orçamentos pré-operacionais aos Membros do

Conselho de Representantes do Pool até o prazo máximo de 6 (seis) meses após a Data de Abertura
do Condo-Hotel, salvo justo motivo, devidamente comprovado pela Administradora.
XV.

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

XV.1. - A Administradora será responsável pela elaboração e divulgação das demonstrações
financeiras anuais e das informações financeiras trimestrais da SCP, de acordo com a Instrução CVM –
Comissão de Valores Mobiliários nº 602 de 27 de agosto de 2018 e de eventuais alterações e
normativas aprovadas posteriormente à assinatura deste Contrato.
XVI. DO FUNDO DE REPOSIÇÃO DE ATIVOS
XVI.1.

- A Sociedade terá um Fundo de Reposição de Ativos, cuja arrecadação mensal e manutenção

são obrigatórias, e será constituído contábil e financeiramente pela Sociedade, em separado das
operações desta, de acordo com os percentuais abaixo, sendo seus recursos utilizados de acordo com
as instruções da Administradora e destinados principalmente a assegurar que a Sociedade sempre
possa contar com recursos para serem utilizados na conservação, manutenção e reposição, esta última
quando necessária, de móveis, utensílios, aparelhos, equipamentos e instalações do(s)
apartamento(s), de forma a manter tais itens dentro dos padrões internacionais da Rede à qual
pertence a Marca e das exigências legais de segurança, higiene e conservação.
XVI.1.1.

– Para fins de apuração do resultado da Sociedade, serão deduzidos mensalmente

os percentuais abaixo para formação e manutenção do Fundo de Reposição de Ativos:

XVI.1.2.

ANO FISCAL

% da Receita Líquida

1º

3%

2º

4%

3º

5%

4º e seguintes

6%

- Fica desde já estabelecido que sempre que a Sociedade necessitar e os valores

mantidos no Fundo não forem suficientes para atingir os objetivos a que se destinam, os Proprietários
se comprometem a aportar, sempre que assim solicitado pela Administradora e, que de acordo com
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sua experiência profissional assim julgar necessário, todos e quaisquer recursos adicionais para
atender às necessidades da Sociedade.
XVI.2. - As previsões de retiradas do Fundo de Reposição de Ativos, em cada Ano Fiscal da
Sociedade, deverão estar incluídas no respectivo Plano Operacional Anual (CAPEX), facultando-se,
porém, à Administradora efetuar saques ou realocar recursos não previstos no Plano Operacional
Anual, em casos imprevistos e emergenciais, desde que tais acréscimos ou realocações não superem
os saldos de referido Fundo, salvo se expressamente aprovados pelo Conselho de Representantes do
Pool.
XVI.3.

- O eventual saldo positivo do Fundo acima, ao final de cada Ano Fiscal será automaticamente

tomado como saldo inicial para o Ano Fiscal subsequente, não podendo os Proprietários efetuarem
saques no referido Fundo.
XVI.4. - Os recursos do referido Fundo deverão ser aplicados preferencialmente em contas correntes
bancárias separadas e, sempre que houver disponibilidade, em bancos de primeira linha, ficando tais
aplicações, bem como toda e qualquer movimentação dessas contas, sob responsabilidade da
Administradora.
XVI.5.

- Pertencerão exclusivamente aos Proprietários todas as benfeitorias e eventuais acessões

decorrentes dos reparos, reposições, renovações ou alterações efetuadas, pela Sociedade, no CondoHotel e seus respectivos Apartamentos.
XVII.

DA VIGÊNCIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM CASOS DE EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

XVII.1. - O presente instrumento fica com sua eficácia subordinada às condições suspensivas de que,
até 1 (um) mês antes da data prevista para a Abertura do Condo-Hotel ao público, (i) todos os
apartamentos tenham sido entregues à Sociedade, devidamente mobiliados, equipados e em
condições de serem operados para consecução do seu objeto social, na forma estabelecida no Acordo
Comercial firmado entre a Incorporadora e a Administradora, com o qual os Proprietários declaram
ciência e anuência (ii) tenha sido a Administradora formalmente contratada para administração do
Condomínio; (iii) estejam as áreas comuns do Condomínio completamente montadas, equipadas e
decoradas, na forma estabelecida no Acordo Comercial firmado entre a Incorporadora e a
Administradora, com o qual os Proprietários declaram ciência e anuência; (iv) tenham sido pagas
todas as Verbas Pré- Operacionais Condominiais e do Pool, incluindo-se o valor do capital de giro
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inicial, admitindo- se uma inadimplência de até 10% (dez por cento) para este último item; (v) tenham
sido obtidas todas as licenças relativas ao Condo-Hotel e, (vi) a Administradora tenha recebido a posse
dos apartamentos e das áreas comuns que serão exploradas para os fins de consecução do objeto
desta Sociedade.
XVII.1.1.

- Implementadas todas estas condições acima estabelecidas, a Sociedade será

considerada operativa e iniciará suas atividades.
XVII.1.2.

- A partir da implementação de todas as condições acima referidas, o presente

instrumento passa a ter integral vigência e eficácia, e a Sociedade tornar-se-á então plenamente ativa
e instituída, independentemente de qualquer nova formalidade, iniciando-se o período operacional da
Sociedade, que permanecerá em vigor por 10 (dez) anos contados da data de emissão da primeira
nota fiscal de prestação de serviços emitida pela Sociedade, prorrogando-se automática e
sucessivamente por iguais períodos, salvo se qualquer das partes enviar notificação à outra parte
comunicando seu desejo de não prorrogá-lo, com antecedência mínima de 6 (seis) meses em relação
ao término de cada período.
XVII.2.

- Uma vez extinta a Sociedade, por qualquer razão, a Sociedade devolverá o(s)

apartamento(s) ao Proprietário até a data de encerramento da Sociedade. Se a Sociedade não puder
devolver o apartamento ao Proprietário no prazo retro previsto, em virtude de atos de terceiros, o
prazo de vigência da Sociedade se estenderá por mais tantos meses quanto a Administradora e o
Conselho de Representantes do Pool, em comum acordo, julgarem necessários, continuando, durante
este período que não poderá ultrapassar 3 (três) meses da data efetiva da extinção da Sociedade, o
Proprietário, a Sociedade e a Administradora, no gozo de todos os direitos e obrigações aqui previstos.
XVII.3. - O Proprietário, findo o presente instrumento, fará jus à sua Quota-Parte do Lucro Líquido
do ano, pro-rata temporis de sua permanência.
XVII.3.1.

- Uma vez extinta a Sociedade, as seguintes normas devem ser observadas, bem

como, no que couber, as normas estipuladas na Cláusula Décima Terceira do Contrato de
Administração:
a)

Sem prejuízo do disposto na Cláusula XVII.2 acima, fica então ressalvada eventual demora

na devolução do(s) apartamento(s), sem qualquer ônus, em virtude de retenção do apartamento por
parte de seu eventual ocupante, ficando a Administradora autorizada a tomar as medidas judiciais
visando a desocupação, correndo as respectivas despesas por conta da Sociedade;
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b)

O acerto de contas finais deverá se basear nos lançamentos contábeis por regime de

competência, sujeitando-se referido titular do apartamento a receber eventual rendimento pendente
e apurado dessa forma, na data em que houver, para tanto, disponibilidade de caixa;
c)

O balanço final e demais demonstrações financeiras da Sociedade deverão ser

entregues pela Administradora ao Conselho de Representantes ou à Assembleia;
d)

A Administradora, durante os 30 (trinta) dias que antecederem a extinção da Sociedade,

fornecerá ao Conselho de Representantes ou a quem este determinar por escrito, todas as
informações e relatórios gerenciais que façam parte do histórico da Sociedade, cedendo todos os seus
direitos como Administradora, de modo a não prejudicar o bom funcionamento do Condo-Hotel.
XVII.3.2.

- Fica ajustado que se ocorrer a extinção desta Sociedade, independente do motivo,

será considerado rescindido o Contrato de Administração que o originou. Ocorrida a hipótese de que
trata este item, os Proprietários, a qualquer tempo, deverão respeitar os compromissos já contratados
antes da data da rescisão e eventualmente assumidos pela Administradora em nome da Sociedade.
XVII.4. - Uma vez extinta a Sociedade, por que motivo for, a Administradora, de imediato,
descontinuará totalmente o uso da Marca no Condo-Hotel, em suas formas nominativas, figurativas e
derivadas, assim como os sistemas operacionais próprios, ou que ela tenha licenciado ao Condo-Hotel,
bem como dos elementos distintivos, padrões e procedimentos de qualidade, especificações, normas
e procedimentos de sua propriedade, devendo as despesas com a retirada serem totalmente
custeadas pela Sociedade.
XVII.5. - Se o Proprietário, o Condo-Hotel ou o Condomínio, continuarem o uso da Marca após
extinta a Sociedade, em qualquer de suas formas nominativas, figurativas e/ou derivadas deverá pagar
à Administradora, a título de uso não autorizado da aludida Marca, mensalmente e por todo o tempo
em que perdurar o uso indevido da Marca, a multa não compensatória estipulada em 10% (dez por
cento) da média do valor corrigido das despesas operacionais da Sociedade, tomando-se em conta os
seus 6 (seis) últimos meses de operação, sem embargo das medidas judiciais competentes que a
Administradora poderá adotar para a cessação imediata do uso da Marca, incluindo-se o pleito de
indenização por danos morais.
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XVII.6.

- A Administradora, dentro de até 60 (sessenta) dias após o término do Contrato, preparará

e entregará aos Proprietários demonstrativos contábeis e financeiros, incluindo quaisquer somas
eventualmente devidas entre as Partes nos termos deste Contrato. Para viabilizar a preparação deste
demonstrativo, os Proprietários se obrigam a permitir à Administradora a continuidade ao acesso aos
registros e documentos operacionais, contábeis, financeiros e fiscais em suas dependências, pelo prazo
aqui previsto, responsabilizando-se pelos custos de viagem e estada dos profissionais designados pela
Administradora para realizar a execução dos serviços retro referidos bem como pelo pagamento do
valor correspondente ao valor mensal cobrado a título de processamento de documentos,
habitualmente cobrado pela Administradora (“processing fee”). Caso os Proprietários optem por
submeter o demonstrativo contábil, às suas expensas, à auditoria externa ou interna, o prazo de
execução da referida auditoria e da respectiva entrega de seu relatório deverá ser acrescido ao prazo
de entrega dos demonstrativos contábeis finais pela Administradora.
XVIII.

DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

XVIII.1.

- As Partes, sem qualquer ônus ou penalidade ou pagamento de danos e prejuízo, poderão

considerar antecipadamente rescindido o presente instrumento e devidamente extinta a Sociedade,
mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, se:
a)

O Condo-Hotel, por qualquer razão, for parcial ou totalmente destruído, impedindo a sua normal

operação, e não for possível repará-lo ou reconstruí-lo em sua forma original em menos de 12 (doze)
meses, permanecendo a Administradora com o direito de receber as cabíveis indenizações de seguro
de lucros cessantes a que fizer jus;
b)

O Condo-Hotel for parcial ou totalmente declarado de interesse ou utilidade pública, ou estar

sob a iminência de ser total ou parcialmente desapropriado, tornando inviável a sua operação dentro
dos padrões da Marca, podendo as partes pleitearem junto aos órgãos públicos envolvidos as
indenizações que julgarem devidas, na medida em que suas perdas, danos ou lucros cessantes vierem
a ser reconhecidos em procedimento administrativo ou judicial.
XVIII.2.

- A Administradora poderá considerar rescindido o presente instrumento e assim

devidamente extinta a Sociedade, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, e sem que esta
incorra em qualquer ônus, penalidade ou pagamento de dano e prejuízo aos Proprietários, podendo,
entretanto, receber eventuais valores a que fizer jus, se:
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a)

10% (dez por cento) dos Proprietários se tornarem inadimplentes com relação às obrigações

assumidas nos termos deste instrumento, quando qualquer prejuízo da Sociedade não for
integralmente coberto e/ou a Sociedade não tiver capital de giro suficiente para arcar com seus
compromissos;
b)

Após 15 (quinze) dias corridos da data do envio de notificação pela Administradora,

manifestando discordância com alguma alteração na Convenção de Condomínio, no Plano Operacional
Anual aprovado ou com a tomada de alguma deliberação pela Assembleia Geral da Sociedade ou pelo
Conselho de Representantes do Pool, que dificulte ou impossibilite de forma comprovada a adequada
exploração hoteleira do Empreendimento, sem reforma do ato praticado;
c)

A Administradora vier a ser destituída das funções de administradora do Condomínio;

d)

O percentual de 100% (cem por cento) de apartamento integrantes do Pool não for mantido;

e/ou
e)

Ocorrerem quaisquer eventos extraordinários cuja causa não possa ser controlada ou evitada

pela Administradora (inclusive alterações legais, regulamentares ou outras ações que gerem
incremento substancial dos custos), e que impeçam a normal operação do Pool por um período
superior a 6 (seis) meses contados da ocorrência ou do término do evento, conforme o caso.
XVIII.2.1.

- Ocorrida a hipótese prevista na letra (a) acima, a Administradora notificará os

Proprietários para efetuarem, no prazo de 5 (dias) dias úteis, os pagamentos devidos e solicitados, sob
pena de, imediatamente, a Administradora, sem ônus para si, considerar rescindido este instrumento
e consequentemente extinta a Sociedade.
XVIII.2.2.

- A decisão da Administradora não impede a contratação de outra administradora

que a substitua no Condo-Hotel, dispondo-se, inclusive, a cooperar com a transição, para que esta se
opere amistosamente. Os contratos com terceiros, prestadores de serviços, fornecedores e outros,
poderão ser cedidos mediante instrumento contratual que assegure os direitos e obrigações de cada
parte na rescisão.
XVIII.3. - Em função da extinção da Sociedade, os Proprietários, até o dia da devolução de seus
apartamentos, continuarão a ter todos os direitos e obrigações previstos neste instrumento. No
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entanto fica desde já estabelecido que, independente do recebimento do(s) apartamento(s), os
Proprietários terão que reembolsar à Administradora eventuais despesas incorridas e relacionadas ao
funcionamento da Sociedade durante todo o período em que dela participarem.
XVIII.3.1.

- Todo e qualquer material existente no(s) apartamento(s), que promova a Marca

e demais indicações e marcas da Licenciadora ou licenciadas pela Administradora não poderão, em
hipótese alguma continuar sendo utilizados pelos Proprietários ou ocupantes do(s) apartamento(s)
quando do término deste instrumento, independente de quem tenha motivado referida extinção.
XIX. DA RESOLUÇÃO
XIX.1. - O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores, sendo que qualquer infração às suas
cláusulas ou condições atribuirá à parte lesada o direito de notificar por escrito a outra Parte, mediante
carta registrada com aviso de recebimento, para que a falta seja sanada, mediante as providências ou
indenizações devidas dentro de 30 (trinta) dias contados da data do seu recebimento. Na falta de
solução satisfatória, este Contrato poderá ser resolvido pela Parte inocente, sem prejuízo das
reivindicações legais ou contratuais a que a parte lesada tiver direito, além da multa estabelecida no
Contrato de Administração ao qual este instrumento é anexo. Na hipótese de a Parte faltosa sanar o
inadimplemento, cessarão então os efeitos da notificação, permanecendo assim a Sociedade e o
presente instrumento em pleno vigor.
XIX.2.

- Terminado este instrumento e uma vez plenamente extinta a Sociedade, por que motivo for,

todas as informações, manuais, sistemas e softwares identificados como de propriedade e/ou de uso
exclusivo da Administradora destinados ao funcionamento da Sociedade e que eventualmente
tenham sido por esta disponibilizados deverão ser devolvidos imediatamente à Administradora, tal
como foram recebidos, ficando vedada qualquer utilização posterior, sob pena de configuração de
crime de apropriação indébita. A inobservância do disposto neste item autorizará a Administradora a
tomar as medidas judiciais pertinentes, inclusive de natureza indenizatória.
XX.
XX.1.

DO DEVER DE INDENIZAR
– Na hipótese de a qualquer tempo, inclusive depois do término e extinção da Sociedade, seja

por que motivo for, serem promovidas ações judiciais contra a Administradora, suas filiais, suas
Associadas, os Proprietários, ou contra a Sociedade diretamente, ou então que de qualquer modo vier
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a envolver a Marca, em decorrência da operação da Sociedade, exceto quando o prejuízo for
decorrente de comprovada imprudência, imperícia ou negligência por parte da Administradora, as
responsabilidades e os custos da competente defesa, incluindo despesas processuais diversas,
honorários advocatícios e o pagamento de eventual indenização, serão integralmente suportados pela
Sociedade ou pelos os Proprietários, no caso de já extinta a Sociedade.
XX.1.1.

- Na hipótese das ações judiciais serem impetradas contra a Administradora, a

Sociedade, e/ou uma de suas filiais ou suas Associadas, ou ainda, conforme já mencionado, caso o
processo em questão envolva de qualquer modo a Marca, independente da responsabilidade do
pagamento dos custos incorridos caber exclusivamente à Sociedade e/ou aos Proprietários, conforme
o caso, fica desde já estabelecido que será de responsabilidade única e exclusiva da Administradora a
escolha dos advogados de sua confiança que patrocinarão a causa em seu nome, da Sociedade, ou
ainda em nome de suas filiais ou suas Associadas.
XX.1.2.

- Todos os valores incorridos por uma Parte para se defender, inclusive o pagamento

de eventuais indenizações, deverão ser reembolsados pela Parte causadora do dano, no prazo de até
05 (cinco) dias, contra a apresentação de comprovantes idôneos, pagamento este que deverá ser
efetuado líquido de quaisquer tributos incidentes. Especificamente no que toca à contratação de
serviços advocatícios, os valores reembolsáveis limitar-se-ão aos valores de referência então vigentes
segundo a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção São Paulo.
XX.1.3.

– Conforme disposto no item XX.1 acima, as Partes desde já concordam que quando

o prejuízo tratado em referida cláusula e em seus subitens for decorrente de comprovada imprudência,
imperícia ou negligência por parte da Administradora, esta não será reembolsada pela Sociedade ou
pelos Proprietários, no caso de já extinta a Sociedade, com relação aos custos descritos acima e deverá
arcar com eventuais prejuízos que esta(es) incorrer(em) em virtude do ora disposto.
XX.1.4.

– O disposto nesta cláusula XX.1 (e seus subitens) também se aplica em favor dos

Proprietários, na eventualidade de os Proprietários serem demandados por qualquer empregado,
agente, representante, sócio, subcontratado e/ou terceiro contratado da Administradora, durante a
vigência deste Contrato.
XXI. DO REEMBOLSO DE DESPESAS
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XXI.1.

- Sem prejuízo das disposições constantes no presente instrumento, as despesas de viagem,

traslados, estadas, alimentação, custos administrativos, lavanderia e telefonia, entre outras que
tenham sido incorridas pela Administradora, seus Empregados ou profissionais que a ela prestem
serviços e/ou a de Rede à qual a Administradora se acha vinculada, decorrentes da execução do objeto
deste Contrato, correrão por conta da Sociedade, devendo o reembolso à Administradora ser
realizado até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao mês de ocorrência da despesa em questão, mediante a
apresentação dos respectivos comprovantes pela Administradora.
XXI.2. - A Administradora fará com que sejam fornecidos ao Condo-Hotel, também mediante
reembolso das despesas diversas por ela incorridas, alguns serviços e/ou vantagens (coletivamente
chamados aqui de "Serviços de Cadeia"), geralmente fornecidos ou negociados por uma base central,
regional ou outro grupo a outros empreendimentos também administrados pela Administradora e
que os beneficiam em razão das negociações no âmbito da Rede. Entende-se por Serviços de Cadeia,
exemplificadamente, mas não limitativamente os seguintes: pesquisa e desenvolvimento de clima
organizacional; gerenciamento de energia; garantia de qualidade; seguro de vidas; planejamento de
cardápios; preparo e serviço de alimentação; controles contábeis; auditoria interna; certificação de
qualidade (auditorias departamentais para verificação de padrões e procedimentos das respectivas
marcas e identidade da Administradora - Selo Azul); serviços adicionais centrais, regionais ou de outro
grupo que possam ou venham a ser de tempos em tempos oferecidos para o benefício de
empreendimentos administrados pela Administradora ou em substituição aos serviços ora
desenvolvidos em hotéis individualmente que possam ser mais eficientemente realizados numa base
de grupo; participação em apólices “guarda-chuva” de seguros (mediante adesão do
empreendimento); programas de fidelidade; serviços administrativos como correio, cartório, malotes,
análises e reanálises de crédito, crachás, chaves magnéticas, telefonia móvel; software fiscal; sistema
de gerenciamento de manutenção; serviços de guarda, digitalização e arquivamento de documentos;
serviços de som ambiente e espera telefônica; buscas e consultas em mídias digitais; cliente oculto;
aplicativos de facilidades hoteleiras, dentro outros, serviços estes não incluídos nas remunerações da
Administradora.
XXI.3.

- Fica ajustado, que se tais despesas não constarem do Plano Operacional Anual aprovada, a

Administradora deverá obter prévia autorização do Conselho de Representantes do Pool, para nelas
incorrer.
XXII. DA CONFIDENCIALIDADE
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XXII.1. Cada Parte compromete-se, por si e por suas Partes Relacionadas (conforme definido abaixo),
a manter estritamente confidenciais os termos e condições deste Contrato e toda informação, seja
escrita, verbal, eletrônica ou de qualquer outra forma, obtida ou recebida da outra Parte durante as
negociações e a execução deste Contrato (“Informação Confidencial”), exceto se: (i) A Parte detentora
da Informação Confidencial tenha dado seu prévio e expresso consentimento a respeito; (ii) A
Informação Confidencial esteja ou se torne disponível ao público por outra forma que não pela violação
da obrigação de confidencialidade pela Parte ou por qualquer das Partes Relacionadas; ou (iii) A
Informação Confidencial tenha que ser divulgada em razão de regulamentos ou leis aplicáveis, ou por
ordem governamental, decreto ou regra que vincule a Parte receptora da Informação Confidencial,
desde que tal Parte consulte a Parte detentora da Informação Confidencial antes da divulgação e
divulgue a Informação Confidencial somente na extensão do necessário.
XXII.1.1.

- Para os fins deste Contrato, Partes Relacionadas correspondem a (i) quaisquer

pessoas jurídicas direta ou indiretamente controladas pelas Partes, ou pelos sócios das Partes,
incluindo cônjuge ou parentes de até 2º grau.
XXII.2. - As Partes também se obrigam, por si e por suas respectivas Partes Relacionadas, a não usar
qualquer Informação Confidencial da outra Parte, exceto para fins deste Contrato.
XXII.3. - A obrigação de confidencialidade aqui prevista permanecerá válida e eficaz a partir da
presente data e pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do término do prazo ou rescisão deste Contrato.
XXIII.
XXIII.1.

DA CESSÃO
- Mediante o envio de notificação prévia com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência,

qualquer das Partes poderá ceder os direitos e obrigações do presente Contrato, desde que se
responsabilize integral e solidariamente com o cessionário pelo cumprimento das obrigações ora
assumidas, sem embargo da exoneração dessa responsabilidade em caso de anuência da outra Parte.
XXIII.2.

- Não obstante o acima estipulado, a Administradora poderá ceder seus direitos e

obrigações, independentemente de anuência do Proprietário, na hipótese desta cessão se operar para
empresa do mesmo grupo econômico, podendo inclusive realizar referida cessão de forma parcial ou
total, em caráter temporário ou permanente. A cessão mencionada neste item poderá também
ocorrer no tocante às remunerações a que a Administradora fizer jus.
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XXIII.3. - Caso o(s) apartamento(s) durante o prazo de vigência deste instrumento, venha(m) a ser
alienado(s) pelo Proprietário deverá ser a Administradora comunicada por escrito, nos 30 (trinta) dias
imediatamente subsequentes à realização do negócio, devendo os direitos e obrigações decorrentes
deste instrumento serem cedidos ao adquirente, implicando na sub- rogação integral deste pelo
adquirente. Fora esta hipótese, nenhuma outra cessão de direitos e obrigações do Proprietário será
possível sem a anuência prévia e escrita da Administradora.
XXIV.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

XXIV.1. – Todas as alterações do presente Contrato serão válidas somente quando feitas por escrito
através de aditamentos, devidamente assinados pelas Partes.
XXIV.2.

- O presente Contrato é celebrado de forma irrevogável e irretratável, e, uma vez

devidamente assinado pelo Proprietário o competente Termo de Adesão (Anexo 1), obrigará as Partes
e seus sucessores a qualquer título, constituindo ato jurídico perfeito que espelha a livre manifestação
das Partes, cancelando e substituindo quaisquer entendimentos e avenças anteriores, quer escritos,
verbais, implícitos ou de outro modo qualquer havidos entre as partes em relação ao objeto deste
Contrato, ressalvado unicamente o disposto no Contrato de Administração firmado entre o
Condomínio e a Administradora, cujos termos e condições regem o presente instrumento para todos
os fins e efeitos, especialmente para orientar a interpretação da vontade manifestada pelo
Condomínio e pelos Proprietários na presente contratação.
XXIV.3.

- Caso, por qualquer motivo, qualquer das disposições do presente Contrato seja

considerada inválida, ilegal ou ineficaz, tal provisão deverá ser excluída do presente Contrato e a
validade, legalidade e eficácia das demais disposições do presente Contrato não serão, por tal razão,
afetadas ou comprometidas de qualquer forma.
XXIV.4. - O inadimplemento ou atraso por parte de qualquer Parte no exercício de um direito, poder
ou privilegio oriundo deste Acordo e seus Anexos não deverão ser interpretados como renúncia,
tampouco deverá qualquer exercício singular ou parcial de um direito, poder ou faculdade,
impossibilitar qualquer exercício futuro.
XXIV.5.

– As Partes declaram e reconhecem que as obrigações previstas neste Contrato poderão ser
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objeto de execução específica, nos termos do Código de Processo Civil.
XXIV.6. – As obrigações atribuídas neste Contrato aos Proprietários em face da Sociedade são todas
assumidas em caráter solidário sem qualquer exceção.
XXIV.7. - Os casos omissos serão resolvidos pela Administradora em conjunto com o Conselho de
Representantes do Pool, observando-se, sempre, o princípio básico que norteia a existência da
Sociedade, a saber, o desejo do Proprietário viabilizar, por meio do aporte, pela Administradora, de
competência técnico-gerencial internacionalmente reconhecida, o funcionamento do Pool,
maximizando as oportunidades de retorno financeiro decorrentes de sua exploração racional.
XXIV.8. - O Proprietário autoriza a Administradora a fazer eventuais alterações físicas no(s)
apartamento(s), a fim de obter um melhor resultado operacional para a Sociedade e/ou com o intuito
de atender aos padrões exigidos pela Rede à qual pertence a Marca, inclusive para eventual adaptação
do(s) Apartamento(s) para portadores de necessidades especiais.
XXIV.9. - Todos os contratos celebrados entre a Sociedade e concessionárias e/ou empresas
prestadoras de serviços terceirizados, relativos à operação do Pool, deverão, previamente à sua
assinatura, ser submetidos à análise e aprovação da Administradora, de sorte a que esta possa definir
previamente as regras e procedimentos operacionais condo-hoteleiros a serem adotados por estes, a
fim de que sejam atendidos os padrões da Marca.
XXIV.10.

– As Partes, por si e por seus representantes legais, empregados e agentes, se obrigam a

conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em
conformidade com os preceitos legais aplicáveis, em especial a lei anticorrupção brasileira (lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013). Na execução deste Contrato, nem a Administradora e tampouco o
Condomínio/Pool, assim como quaisquer de seus respectivos representantes legais, empregados e/ou
agentes, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou
indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar
qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as regras anticorrupção.
XXIV.10.1.

- Qualquer descumprimento do acima estipulado, bem como das regras

anticorrupção vigentes, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará a rescisão motivada imediata do
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presente instrumento, provocada pela Parte infratora, independentemente de qualquer notificação,
observadas as penalidades previstas neste Contrato.
XXIV.11.

- Em havendo disponibilidade no Condo-Hotel será concedido desconto de, ao menos,

50,0% (cinquenta por cento) sobre a diária que estiver sendo praticada naquele mês para os
Empregados ou profissionais ligados à Administradora, ainda que o trabalho a ser por eles realizado
não esteja diretamente relacionado com o Condo-Hotel, desconto esse a ser aplicado, também, sobre
todos os serviços por eles utilizados (restaurante, lavanderia, business center e etc.), nos padrões
praticados internacionalmente pela Rede.
XXIV.12.

– Não obstante o disposto neste instrumento, a Incorporadora, qualificada no preâmbulo

desde instrumento, declara que é de seu conhecimento o teor da Instrução CVM – Comissão de Valores
Mobiliários nº 602 de 27 de agosto de 2018 com a qual se obriga a cumprir integralmente enquanto
perdurar a oferta pública dos Apartamentos do Condo-Hotel, mantendo a Administradora indene dos
prejuízos advindos de qualquer descumprimento à deliberação acima e instruções posteriores
publicadas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Assim como, se obriga a Administradora a
cumprir integralmente as disposições constantes da referida Instrução e instruções posteriores
publicadas pela CVM relacionadas ao período da operação hoteleira que se apliquem aos CondoHotéis.
XXIV.13. - As premissas (ou “Considerandos”) deste instrumento integram o presente Contrato para
todos os fins e efeitos, sobre tudo para orientar a interpretação da vontade manifestada pelas Partes
nas cláusulas e condições ora pactuadas.
XXV.

DOS ANEXOS

XXV.1. - São documentos anexos e inseparáveis a este instrumento, os seguintes:
a) Anexo 1 - Termo de Adesão e Contrato de Comodato dos Apartamentos;
b) Anexo 2 - Termo de Recebimento de Chaves;
c) Anexo 3 - Disposições do Serviço de Reservas; e,
d) Anexo 4 - Acordo Comercial para Vendas de Hospedagens e Eventos.
XXVI.

DO FORO
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XXVI.1. - As Partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo, em detrimento de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

____________________________________
Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Administradora Em: 17/junho/2019.
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TERMO DE ADESÃO
Comfort Hotel Presidente Prudente
Nome:
Nacionalidade:

Estado civil

RG

Profissão
CPF

End:
Cidade

Estado

Tel:

CEP
Data de nascimento:

E-mail:
Apartamento(s):

DECLARAÇÃO
Declaro, para todos os fins e efeitos de direito, que:
(a)

recebi com antecedência uma cópia do instrumento de Contrato de Constituição de

Sociedade em Conta de Participação (a “Sociedade”) e do Contrato de Comodato, referentes à
operação hoteleira a ser desenvolvida nas instalações do Condo-Hotel;
(b)

a Sócia Ostensiva é a empresa Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. (a

“Administradora”);
(c)

a Comodatária é a Administradora, na qualidade de Sócia Ostensiva da Sociedade;

(d)

tenho pleno conhecimento e aceito os termos e condições constantes do Contrato de

Constituição de Sociedade em Conta de Participação e do Contrato de Comodato, acima mencionados;
(e)

adiro à referida Sociedade como Sócio Participante;

(f)

adiro ao Contrato de Comodato, como Comodante;
166
DOCS - 1567490v1

(g)

concordo e me obrigo a cumprir e respeitar o referido contrato, transferindo a posse de

meu(s) apartamento(s) para ser(em) explorado(s) pela Administradora, em conjunto com outros
apartamentos, nos termos nele previstos;
(h)

autorizo que meu(s) apartamento(s) seja(m) vistoriado(s) e recebido(s) pela Administradora

ou empresa por ela indicada, bem assim que tenho conhecimento de que a responsabilidade de
referidas empresas: (h1) é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil
constatação,

os

quais

deverão

ser

apontados

e

reclamados

junto

à

empresa

construtora/incorporadora que, nessa condição, é a responsável por saná-los; (h2) não se estende à
verificar se a construtora/incorporadora do prédio cumpriu com suas obrigações legais à época de
entrega do empreendimento, atributo esse que me é exclusivo;
(i)

Que, não obstante minha adesão tenha ocorrido automática e obrigatoriamente com a

celebração do contrato de aquisição de minha unidade autônoma, o presente termo tem a função de
certificar a cessão da posição contratual em relação à Incorporadora, bem assim de organização
administrativa da Administradora;
(j)

Que tenho conhecimento e concordo que em caso de distrato, rescisão, cessão ou qualquer

forma de sucessão envolvendo o(s) meu(s) apartamento(s) que estarei automaticamente desvinculado
de qualquer relação jurídica relativa à Sociedade e o mencionado Contrato De Comodato.
Para fins de recebimento dos resultados da Sociedade, indico a conta bancária abaixo:
Titular:
CPF

CNPJ

Banco:

Cidade:

Ag.

Conta corrente:

E, por estar assim justos e de acordo, firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para a mesma
finalidade.
São Paulo, .............. de .............................. de 20......

Nome completo do Proprietário Sócio Participante
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Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Administradora

Testemunhas:
1.
Nome:
RG n.º:
CPF/MF n.º:
2.
Nome:
RG n.º:
CPF/MF n.º:
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ANEXO II – MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE, ESTADO DE SÃO PAULO

Incorporação Imobiliária do Subcondomínio
“PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL”,
a ser erigido sobre parte do imóvel objetivado pela
matrícula nº 36.725 desta Serventia.
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A SPE HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede nesta
Capital de São Paulo, na Rua Batataes, nº 460, conjuntos 102 e 104, Jardim Paulista, CEP 01423-010,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.244.375/0001-74, com seu contrato social registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.226.362.697 e última alteração arquivada perante a
JUCESP sob o nº 107.013/20-4, em sessão datada de 26/02/2020, neste ato representada na forma de
seus atos societários, na qualidade de INCORPORADORA por mandato conforme documentos anexos,
vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., apresentar os documentos exigidos pelo artigo 32 da Lei
de Condomínio e de Incorporações (nº 4.591/64) e legislação complementar, relativos ao
Subcondomínio “Presidente Prudente Hotel”, a ser edificado sobre parte do imóvel objetivado pela
matrícula nº 36.725 desta Serventia.
Dessa forma, requer sejam autuados e examinados os instrumentos e documentos ora trazidos a esta
Serventia para que sejam procedidos todos os atos registrais necessários ao registro da incorporação
imobiliária do aludido empreendimento, na forma da lei, razão pela qual o faz do modo a seguir
descrito e identificado.

MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DO
SUBCONDOMÍNIO EDIFÍCIO “PRESIDENTE PRUDENTE HOTEL”
I. DA LOCALIZAÇÃO E DENOMINAÇÃO
1.1

O subcondomínio objeto da presente incorporação imobiliária denominar-se-á “Presidente

Prudente Hotel” e localizar-se-á no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Avenida
Manoel Goulart, nº 2.400 (“Subcondomínio Hotel”).
1.2

O Subcondomínio Hotel será implantado em somente parte do imóvel objetivado pela

matrícula 36.725 desta Serventia, na área de 1.200,00m², conforme croqui descritivo anexo (ANEXO
1.2). Referida área se encontra livre e desimpedida de ônus e gravames, conforme averbações de nºs
16 e 17 de referida matrícula imobiliária. Tanto a área comum, como a privativa do Subcondomínio
Hotel estão localizadas em parte da matrícula 36.725 desta Serventia.
II. DO IMÓVEL
2.1

A presente incorporação imobiliária será desenvolvida sobre parte do imóvel objetivado pela

matrícula nº 36.725 desta Serventia, área essa com a seguinte descrição perimetral, conforme
memorial descritivo desenvolvido pelo engenheiro agrimensor Antonio Julio Victorino, CREA
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0640999407-SP, cujo memorial e croqui são rubricados e integram o presente como anexo (ANEXO
2.1):
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 00, de coordenadas N 7.554.178,948m e E
458.063,172m; Situado na divisa com a Avenida Manoel Goulart e na confluência com o
Prudenshopping; deste, segue confrontando com o Prudenshopping, com o azimute de 86°40'59" e
distância de 13,99 m, até o vértice 01; com o azimute de 116°40'59" e distância de 15,14 m, até o
vértice 02; com o azimute de 26°40'59" e distância de 17,55 m, até o vértice 03; com o azimute de
116°40'59" e distância de 38,66 m, até o vértice 04; com o azimute de 206°40'59" e distância de 17,55
m, até o vértice 05; com o azimute de 116°40'59" e distância de 8,60 m, até o vértice 06; com o azimute
de 146°40'59" e distância de 13,99 m, até o vértice 07; Situado na divisa com a Avenida Manoel
Goulart; deste, segue confrontando com a mesma, com o azimute de 296°40'59" e distância de 86,64m,
até o vértice 00, ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando assim uma área de 1.200,00 m².”
2.2

O imóvel objeto da presente incorporação é lançado pela Prefeitura Municipal de Presidente

Prudente sob o contribuinte nº 26.4.4.1404.0800.001 - Cadastro 606440001 (em área maior).
III. PROPRIETÁRIA E INCORPORADORA
3.1

É proprietária tabular do Imóvel PRUDENSHOPPING S/A, com sede no município de

Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Avenida Manoel Goulart, nº 2.400, Jardim das Rosas,
CEP 19060-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.584.404/0001-07, com seu contrato social registrado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.300.170.661, cuja alteração e
consolidação do estatuto fora protocolada sob o nº 156.452/12-1, em sessão de 13/04/2012,
representada neste ato por sua Diretora Presidente Maria Mônica Damha Athia, brasileira, casada,
advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 16.257.828 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n°
158.811.398-10, conforme ata de eleição datada de 12/02/2019, protocolada sob o nº 216.060/19-9,
em sessão de 18/04/2019 (“Proprietária”), que outorgou poderes para SPE HOTEL PRESIDENTE
PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. incorporar o subcondomínio Presidente
Prudente Hotel, conforme procuração pública lavrada em 10/12/2018, nas Notas do 27º Tabelionato
da Capital do Estado de São Paulo, Livro 2450 , fls. 145, em cumprimento ao artigo 31 da Lei 4.591/64.
IV. DOS TÍTULOS AQUISITIVOS E HISTÓRICO VINTENÁRIO
4.1

A matrícula nº 36.725 originou-se da unificação dos imóveis objetivados pelas matrículas nºs

23.087, 23.088 e 32.509 desta Serventia.
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4.2

Os imóveis objetivados pelas matrículas nºs 23.087 e 23.088 desta Serventia foram

adquiridos pela Proprietária por compra feita de Prudenco – Companhia Prudentina de
Desenvolvimento, conforme escritura pública lavrada em 23 de novembro de 1990, nas notas do 1º
Tabelionato de Presidente Prudente (livro 342, folhas 156), registrada sob o nº 6 nas aludidas
matrículas, em 30 de janeiro de 1991.
4.3

O imóvel objetivado pela matrícula nº 32.509 originou-se da unificação dos imóveis

objetivados pelas matrículas 22.447 e 22.448 desta Serventia, que foram adquiridos pela Proprietária
por incorporação de bens feita por Prudenco – Companhia Prudentina de Desenvolvimento, conforme
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de dezembro de 1985, devidamente
registrada na JUCESP sob nº 177.280/86 em 15 de janeiro de 1986, devidamente registrada nas
aludidas matrículas sob nº 2 em 16 de janeiro de 1986.
V. DAS DIFERENTES PARTES DO CONDOMÍNIO PRUDENSHOPPING
5.1

O Condomínio Prudenshopping, complexo de múltipla destinação, é composto de duas

partes distintas, quais sejam:
(a) parte de propriedade exclusiva dos condôminos de cada um dos subcondomínios hotel
(“Subcondomínio Hotel”) e shopping center (“Subcondomínio Shopping Center”); e
(b) partes de propriedade e uso comuns apenas para os condôminos do Subcondomínio Hotel,
inalienáveis e indivisíveis e indissoluvelmente ligadas às suas respectivas unidades autônomas,
conforme definido adiante.
5.2

Os Subcondomínios Hotel e Shopping Center são partes integrantes e indissociáveis do

Condomínio Prudenshopping.
5.3

O Subcondomínio Hotel, objeto desta incorporação, será realizado de acordo com o projeto

anexo, aprovado pela Prefeitura do Município de Presidente Prudente, conforme Termo de Aprovação
de Projeto e Alvará de Execução nº 1097/2017, expedido em 14/12/2017.
5.3

O Subcondomínio Shopping Center, destinado exclusivamente à instalação de atividades de

uso não residencial, está pronto e acabado e não faz parte integrante desta incorporação imobiliária,
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sendo considerado em sua integralidade como 1 (uma) unidade autônoma dentro do Condomínio
Prudenshopping.
5.4

A especificação do Subcondomínio Shopping Center será realizada oportunamente pela

Proprietária.
5.5

Segue adiante a descrição das áreas do Subcondomínio Hotel:

A. ÁREA COMUM DE USO EXCLUSIVO DOS CONDÔMINOS DO SUBCONDOMÍNIO HOTEL
NO SUBSOLO
Possuíra em área comum de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: controle de
acesso serviço/hóspedes, rouparia/lavandeira/triagem, governança, DML, depósito/manutenção,
escada, circulação serviço, RH, vestiário masculino, vestiário feminino, elevador serviço, 02 poços de
elevador, calçada, ambiente de gás, gerador, ambiente de lixo reciclável, lixo orgânico e 50 (cinquenta)
vagas de garagem para estacionamento de veículos, sendo 40 (quarenta) localizadas no nível
“Estacionamento MG” e 10 (dez) na projeção do prédio do Subcondomínio Hotel, não numeradas no
projeto aprovado, porém demarcadas em croqui anexo.
NO PAVIMENTO TÉRREO
Possuíra em área comum de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: lobby, lounge,
caixa de escada, lavabo P.N.E., 02 lavabos, circulação, gerência, maleiro, CPD, recepção,
reserva/vendas/apoio com depósito, quadros elétricos, circulação, controle, administração, 02 caixas
de escada, depósito, 02 ambientes de reuniões, foyer, elevador serviço e 02 elevadores sociais.
NO PAVIMENTO MEZANINO
Possuíra em área comum de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: 02 caixas de
escada, ambiente de café da manhã, cozinha com depósito, 02 elevadores sociais, elevador de serviço,
quadros elétricos, refeitório, circulação, descanso, 02 banhos, lavabo P.N.E., 02 lavabos, sala de
ginástica.
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NOS 1° AO 8° ANDARES
Possuíra em área comum de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: 02 caixas de
escadas, 02 elevadores sociais, elevador de serviço, área de circulação, shaft e ambiente de apoio.
NOS 9º AO 13° ANDARES
Possuíra em área comum de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: 02 elevadores
sociais, elevador serviço, área de circulação, ambiente de apoio e circulação, shaft e 02 caixas de
escada.
NA CASA DE MÁQUINA/BARRILETE
Possuíra em área comum de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: caixa de escada,
barrilete, 03 apoios de máquina.
NA CAIXA D'ÁGUA
Possuíra em área comum de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: 06 caixas d'agua.
B. ÁREA PRIVATIVA DE USO EXCLUSIVO DOS CONDÔMINOS DO SUBCONDOMÍNIO HOTEL
NOS 1° AO 8° ANDARES
Possuirá em área privativa de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: 09 (nove) suítes
padrão e 02 (duas) suítes P.N.E. em cada andar, a saber:
1º andar: apartamentos nºs 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110 e 111, e apartamentos PNE
nºs 105 e 107
2º andar: apartamentos nºs 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210 e 211, e apartamentos PNE
nºs 205 e 207
3º andar: apartamentos nºs 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 310 e 311, e apartamentos PNE
nºs 305 e 307
4º andar: apartamentos nºs 401, 402, 403, 404, 406, 408, 409, 410 e 411, e apartamentos PNE
nºs 405 e 407
5º andar: apartamentos nºs 501, 502, 503, 504, 506, 508, 509, 510 e 511, e apartamentos PNE
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nºs 505 e 507
6º andar: apartamentos nºs 601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 610 e 611, e apartamentos PNE
nºs 605 e 607
7º andar: apartamentos nºs 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 e 711, e apartamentos PNE
nºs 705 e 707
8º andar: apartamentos nºs 801, 802, 803, 804, 806, 808, 809, 810 e 811, e apartamentos PNE
nºs 805 e 807
NOS 9º AO 13° ANDARES
Possuirá em área privativa de uso exclusivo dos condôminos do Subcondomínio Hotel: 12 (doze) suítes
padrão em cada andar, a saber:
9º andar: apartamentos nºs 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 e 912
10º andar: apartamentos nºs 1001, 1002 ,1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011 e 1012
11º andar: apartamentos nºs 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,
1111 e 1112
12º andar: apartamentos nºs 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210,
1211 e 1212
13º andar: apartamentos nºs 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,
1311 e 1312
VI. DO ACESSO AO SUBCONDOMÍNIO HOTEL
6.1

Por força de “Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso e Outras Avenças”

celebrada em 04 de outubro de 2019, o Prudenshopping S/A, com sede no município de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo, na Avenida Manoel Goulart, nº 2.400, Jardim das Rosas, CEP 19060000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.584.404/0001-07, instituiu em favor do Condomínio Master
(conforme tal termo é definido na Cláusula 9.3 abaixo), em caráter irrevogável, irretratável e sem limite
temporal, o direito real de uso sobre parte de sua propriedade, parte essa melhor descrita e
caracterizada nos croquis anexos (ANEXO 6.1) (“Área de Circulação e Acessos”).
6.2.

Os condôminos e usuários do Subcondomínio Hotel terão livre acesso a partir da via pública

ao Condomínio Master, podendo se utilizar livremente da Área de Circulação e Acessos para acesso ao
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Subcondomínio Hotel.
6.3

A Área de Circulação e Acessos é de propriedade exclusiva do condômino do Subcondomínio

Shopping Center, não constituindo parte de propriedade comum dos condôminos do Subcondomínio
Hotel.
VII. DAS ÁREAS E FRAÇÕES IDEAIS DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SUBCONDOMÍNIO HOTEL
7.1

Cada uma das 148 (cento e quarenta e oito) unidades autônomas do Subcondomínio Hotel

terão as seguintes áreas e fração ideal no terreno e nas coisas comuns, a saber:
(A) Unidades autônomas tipo de final 1 a 4, 6 e 8 a 11 do 1º ao 8º andares:

Área

m²

Área privativa total

21,850

Área de uso comum

26,121

Área real total

47,971

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,0005760

(B) Unidades autônomas tipo de final 5 do 1º ao 8º andares:

Área

m²

Área privativa total

33,000

Área de uso comum

39,458

Área real total

72,458

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,0008700

(C) Unidades autônomas tipo de final 7 do 1º ao 8º andares:

Área

m²

Área privativa total

32,660

Área de uso comum

39,048

Área real total

71,708

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,0008610
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(D) Unidades autônomas tipo de final 1 a 12 do 9º ao 13º andares:

Área

m²

Área privativa total

21,850

Área de uso comum

26,120

Área real total

47,970

Coeficiente de proporcionalidade = fração ideal de terreno

0,0005760

7.2

As áreas, em metros quadrados aqui referidas, são consideras como área real, conforme sua

identificação no quadro II da NBr 12.721.
7.3

O Subcondomínio Hotel contará com o direito ao uso de 50 (cinquenta) vagas de garagem

para o estacionamento do mesmo número de veículos, não numeradas no projeto aprovado, porém
discriminadas e identificadas nos croquis anexos (ANEXO 7.3). A utilização das vagas pelo
Subcondomínio Hotel será feita de acordo com a determinação prevista na convenção de condomínio
do Condomínio Master do “(conforme tal termo é definido na Cláusula 9Erro! Fonte de referência não
encontrada. abaixo).
VIII. DAS CONFRONTAÇÕES E LOCALIZAÇÕES DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DO SUBCONDOMÍNIO
HOTEL
8.1

As unidades autônomas do Subcondomínio Hotel terão as localizações e confrontações

conforme croquis anexos (ANEXO 8.1).
IX. DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
9.1

Por força do registro de nº 4 da matrícula 36.725, a Proprietária instituiu sobre o imóvel um

condomínio de conformidade com a Lei 4.591/64.
9.2

A Proprietária e a Incorporadora requerem a re-ratificação da convenção existente com o

objetivo de trazer novas diretrizes para o uso do Condomínio Prudenshopping e seus Subcondomínios.
9.3

Além da convenção de condomínio do Condomínio Prudenshopping (“Condomínio Master”),

os Subcondomínios estarão sujeitos às respectivas normas específicas de cada Subcondomínio, cujas
minutas integram a nova convenção de condomínio.
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X. DAS DECLARAÇÕES
10.1

Atendendo ao disposto no artigo 32 da Lei nº 4.591/64, a INCORPORADORA declara o que

se segue:
a) que o histórico vintenário dos títulos de propriedade (alínea “c”), o memorial descritivo das
especificações da obra projetada para o Subcondomínio Hotel (alínea “g”), a minuta da futura
convenção de condomínio do Condomínio Master, bem como dos respectivos subcondomínios (alínea
“j”) e o atestado de idoneidade (alínea “o”) são apresentados em separado;
b) que o cálculo das áreas das edificações (alínea “e”), a discriminação das frações ideais de terreno e
coisas comuns (alínea “i”) e a avaliação do custo de obra (alínea “h”) acham-se explicitados nos
quadros da NBr 12.721;
c) que em virtude do terreno ter sido pago em dinheiro e não em unidades a serem construídas, deixa
de apresentar o documento referente à alínea “l” do artigo 32 da Lei 4.591/64;
d) que o instrumento público de mandato, referido no § 1º do artigo 31 é apresentado em anexo;
e) de acordo com a alínea “n”, que o referido empreendimento está sujeito ao regime de carência, de
que trata o artigo 34 da Lei 4.591/64, sendo lícito à mesma desistir da presente, na hipótese de não
serem vendidas unidades autônomas integrantes do Subcondomínio Hotel correspondentes a um
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de unidades existentes, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, na forma da Lei. Fica desde já esclarecido que à INCORPORADORA é facultado dar
prosseguimento ao empreendimento mesmo na hipótese de não se verificar a comercialização de
unidades na quantidade e prazo acima previstos.
10.2

De acordo com a alínea “p” do artigo 32, o Subcondomínio Hotel conterá 50 (cinquenta)

vagas de garagem para o estacionamento do mesmo número de veículos, não numeradas no projeto
aprovado, porém demarcadas conforme croquis anexos (ANEXO 7.3), cuja utilização está regulada na
convenção de condomínio.
XI. DOS DOCUMENTOS
11.1

A INCORPORADORA junta ao presente toda a documentação exigida por lei para registro
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perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente.
XII. DO REGISTRO
12.1

Para que produza todos os efeitos, a INCORPORADORA assina o presente e autoriza o 2º

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente a proceder com todos os atos de
registro e averbações necessários para o bom e fiel cumprimento deste instrumento.
XIII. DA AFETAÇÃO
13.1

Exercendo a faculdade que lhe confere o artigo 31-A da Lei 4.591/64, a INCORPORADORA

solicita a averbação do regime de afetação para o empreendimento a ser realizado (Subcondomínio
Hotel), pelo qual o terreno e as acessões, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados manterse-ão apartados do patrimônio da requerente, constituindo patrimônio de afetação destinado à
consecução da incorporação e à entrega das unidades imobiliárias aos adquirentes.
Presidente Prudente/SP, 07 de outubro de 2019.
__________________________________________________
SPE HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
__________________________________________________
PRUDENSHOPPING S/A
Maria Mônica Damha Athia
Responsável técnico pelo projeto:
______________________________
Eng. Osny Liberati Vieira
CREA: 5060730418/D
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ANEXO III – MINUTA DA DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR ADQUIRENTE
Nome:
Nacionalidade:

Estado civil

RG

Profissão
CPF

End:
Cidade

Estado

Tel:

CEP
Data de nascimento:

E-mail:
Apartamento(s):

AO ASSINAR ESTE TERMO, DECLARO QUE:
(marcar com “X” cada uma das declarações aplicáveis)
( ) Tive pleno acesso a todas as informações necessárias e suficientes para a decisão de investimento
na Oferta, notadamente as constantes do Prospecto, do Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira
do Empreendimento e dos contratos que compõem o CIC hoteleiro;
( ) Tenho conhecimento de que o registro do emissor de valores mobiliários, assim como a contratação
de instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, foram
dispensados pela CVM.
( ) Recebi com antecedência uma cópia do instrumento de Contrato de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação (a “Sociedade”) e do Contrato de Comodato das Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras, referentes à operação hoteleira a ser desenvolvida nas instalações do CondoHotel;
( ) A Sócia Ostensiva é a empresa Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. (a “Administradora”);
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( ) A Comodatária é a Administradora, na qualidade de Sócia Ostensiva da Sociedade;
( ) Tenho pleno conhecimento e aceito os termos e condições constantes do Contrato de
Constituição de Sociedade em Conta de Participação (“Contrato de Constituição de SCP”) e do Contrato
de Comodato das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras (“Contrato de Comodato”), acima
mencionados;
( ) Adiro à referida Sociedade como Sócio Participante;
( ) Adiro ao Contrato de Comodato, como Comodante;
( ) Concordo e me obrigo a cumprir e respeitar o referido Contrato de Comodato, transferindo a posse
de meu Apartamento para ser explorado pela Administradora, em conjunto com outros
apartamentos, nos termos nele previstos;
( ) Autorizo que meu Apartamento seja vistoriado e recebido pela Administradora ou empresa por ela
indicada, bem assim que tenho conhecimento de que a responsabilidade de referidas empresas: (1) é
limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil constatação, os quais deverão ser
apontados e reclamados junto à empresa construtora/incorporadora que, nessa condição, é a
responsável por saná-los; (2) não se estende à verificar se a Construtora do Empreendimento cumpriu
com suas obrigações legais à época de entrega do Empreendimento, atributo esse que me é exclusivo;
( ) Que, não obstante minha adesão tenha ocorrido automática e obrigatoriamente com a celebração
do contrato de aquisição do meu Apartamento, o presente termo tem a função de certificar a cessão
da posição contratual em relação à Incorporadora, bem assim de organização administrativa da
Administradora;
( ) Que tenho conhecimento e concordo que em caso de distrato, rescisão, cessão ou qualquer forma
de sucessão envolvendo o meu Apartamento que estarei automaticamente desvinculado de qualquer
relação jurídica relativa à Sociedade e o mencionado Contrato de Comodato.
Os Fatores de Risco detalhados na Seção 7 - “Fatores de Risco” – pág. 69 a 77 – deste Prospecto, e
abaixo listados, são os que a Incorporadora conhece e que, em seu entendimento, podem vir a afetar
o Empreendimento, os quais devem ser levados em consideração pelos Investidores Adquirentes na
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tomada de decisão para a aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. O
valor de mercado das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e o retorno financeiro do
Empreendimento podem, a qualquer momento, ser afetados por tais Fatores de Risco, os quais,
portanto, devem ser analisados e avaliados por potenciais Investidores Adquirentes. Eventuais riscos
ou incertezas adicionais, atualmente desconhecidos pela Incorporadora ou que esta considere
atualmente irrelevantes, também podem vir a impactar o Empreendimento, e deverão ser
considerados pelos potenciais compradores.
1)

Não há garantia de que o retorno financeiro atenderá às projeções inicialmente realizadas.

O retorno financeiro do Hotel depende de inúmeros fatores, como a demanda por hospedagem na
região e, mais especificamente, no Hotel, a capacidade de praticar as tarifas de hospedagem
pretendidas pela Administradora, o controle dos custos de manutenção e despesas do Hotel de forma
geral, e outros fatores, inclusive alguns alheios à vontade da Incorporadora ou da Administradora,
como a conjuntura econômica do País. Alterações de quaisquer desses fatores podem impactar no
Hotel e prejudicar os seus resultados operacionais. Desta forma, não há garantia de que o retorno
financeiro do investimento atenderá às projeções inicialmente feitas, inclusive as constantes do Estudo
de Viabilidade do Hotel disponibilizado aos Investidores Adquirentes, o qual foi baseado em diversas
premissas e informações prospectivas que podem vir a não se materializar.
Em caso de Resultado Operacional negativo não haverá dividendos a serem distribuídos pela SCP aos
Investidores Adquirentes, os quais, inclusive, deverão realizar os aportes necessários, na medida e na
proporção do seu capital social, a fim de equalizarem o resultado da SCP. Para mais informações sobre
a remuneração dos Investidores Adquirentes, o Investidor Adquirente deve consultar a seção 6 “Remuneração dos Investidores Adquirentes” – pág. 66 a 68 – deste Prospecto.
É importante ressaltar que o risco de prejuízo em caso de insucesso da exploração da atividade
hoteleira atinge os Investidores Adquirentes, na qualidade de sócios participantes da SCP, assumindo
estes também os riscos imobiliários relacionados ao Hotel, incluindo o risco de desvalorização das suas
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras para revenda (seja em decorrência de desvalorização do
mercado imobiliário como um todo ou da região em que se localiza o Hotel, seja em razão de
resultados insatisfatórios do Hotel), com a consequente perda do valor investido.
2)

A possibilidade de os Investidores Adquirentes não obterem lucro ou apurarem prejuízos em
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decorrência do insucesso do Hotel.
Os Investidores Adquirentes poderão não obter lucro no caso de o Hotel não ter Resultado Operacional
satisfatório. Isso porque a remuneração dos Investidores Adquirentes está atrelada ao Resultado
Operacional positivo da SCP cujo objeto é a exploração do Hotel, sendo que farão jus a dividendos no
caso de haver Lucro Operacional Líquido, consoante previsto no item IX.1 do Contrato de Constituição
da SCP. Assim, no caso de insucesso do Hotel, os Investidores Adquirentes 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 na alínea “d” do item IV.1 do Contrato de Constituição da SCP. Para mais
informações sobre a remuneração dos Investidores Adquirentes, o Investidor Adquirente deve
consultar a seção 6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes com o Empreendimento” – pág. 66
a 69 – deste Prospecto.
3)

A possibilidade de, no caso de compra financiada de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira

ou Parte Ideal desta, a Taxa Interna de Retorno do Investimento (TIR) ser inferior à projetada no estudo
de viabilidade econômica, 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 do Hotel, a Taxa Interna de Retorno do investimento foi calculada com base
no fluxo de caixa previsto (investimentos e resultado operacional futuro por Unidade Autônoma
Imobiliária Hoteleira). Para a compra da Unidade Autônoma Hoteleira a prazo, as parcelas foram
corrigidas pelo INCC, conforme previsto em Compromisso de Venda e Compra, sendo que após a
obtenção do habite-se o preço será corrigido pelo IGP-M. Para atualizar o investimento, utilizará o
INCC-DI dos últimos 12 meses. Caso o referido índice apresente redução no período de desembolso do
Adquirente 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.
4)

Possibilidade de cobrança de multa sobre o valor investido.

O Investidor Adquirente está sujeito ao pagamento de multas nos seguintes casos, todos já
mencionados neste Prospecto: (a) deixar de realizar o pagamento de qualquer das parcelas acordadas
com a Incorporadora constantes dos Quadros Introdutórios do Compromisso de Venda e Compra nos
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respectivos vencimentos: o Investidor Adquirente será notificado judicial ou extrajudicialmente pela
Incorporadora a, no prazo de 15 (quinze) dias, liquidar o débito, acrescido de: (i) atualização monetária
de débito pro rata die pelos índices eleitos no Compromisso de Venda e Compra; (ii) juros de mora de
1% (um por cento) ao mês ou fração do mês; (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto;
e (iv) despesas judiciais e extrajudiciais provocadas pelo atraso - conforme referido na seção 4 “Resumo das Disposições Contratuais do CIC” (pág. 28 a 61), mais especificamente quando trata do
“Compromisso de Venda e Compra”, na pág. 28 a 33 deste Prospecto, sendo que a previsão contratual
consta na Cláusula 3.1. do Compromisso de Venda e Compra; (b) na hipótese de o Investidor
Adquirente solicitar a rescisão do Compromisso de Venda e Compra por motivos que sejam ou, a
importância a ser restituída ao Investidor Adquirente pela Incorporadora serão deduzidos os seguintes
valores : (b.1.) 50% (cinquenta por cento) dos valores por ele pagos, (b.2.) a integralidade da quantia
paga a título de corretagem pela Incorporadora, em obediência à regra do artigo 53 da Lei 8.078, de
11/09/1990 e a Lei nº 13.786, de 27/12/2018; (b.3.) os encargos incidentes sobre a Unidade Autônoma
Imobiliária Hoteleira e despesas previstas no Compromisso de Venda e Compra; e, ainda, (b.4) durante
o período em que eventualmente foi disponibilizada a Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira ao
Investidor Adquirente, os impostos e taxas devidos, dentre eles, mas não se limitando a despesas de
Condomínio e IPTU. A referida devolução se efetivará através de uma única parcela a ser paga em até
30 (trinta) dias após a expedição do Habite-se do Empreendimento ou documento equivalente,
expedido pelo órgão público municipal competente; (c) se não cumprir ou observar quaisquer das
estipulações da Convenção de Condomínio: estará sujeito, o Adquirente Investidor infrator, à multa a
ser aplicada pela Administradora (Capítulo X da Convenção de Condomínio), conforme referido na
seção 4 - “Resumo das Disposições Contratuais do CIC” (pág. 28 a 61, mais especificamente quando
trata da “Minuta da Convenção de Condomínio”, na pág. 57 a 60 deste Prospecto.
5)

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que integram o Hotel poderão ficar vagas e

não gerar quaisquer rendas decorrentes de sua utilização, podendo, inclusive, gerar prejuízo.
Poderá ocorrer uma baixa demanda por hospedagem no Hotel, por fatores diversos, incluindo
qualquer circunstância que possa reduzir o interesse de visitantes na cidade ou região do
Empreendimento, ou ainda, no próprio Hotel, refletindo em uma redução da taxa de ocupação do
Hotel e, consequentemente, da receita gerada.
A rentabilidade da operação hoteleira poderá sofrer oscilação relevante em caso de vacância de suas
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, sendo que a baixa utilização das Unidades Autônomas
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Imobiliárias Hoteleiras que integram o Hotel, com a consequente ausência de receitas de hospedagem,
poderá acarretar, inclusive, resultados negativos, com o impacto direto sobre a remuneração dos
Investidores Adquirentes, podendo, inclusive, significar a necessidade de aportes na SCP, de forma a
cobrir prejuízos, conforme previsto na alínea “d” do item IV.1. do Contrato de Constituição da SCP e
exposto na seção 6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes” – pág. 66 a 68 – deste Prospecto.
6)

A possibilidade de o Investidor Adquirente ter de aportar recursos adicionais àqueles

necessários à aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras.
Conforme especificado acima, considerando que o Investidor Adquirente será Sócio Participante da
SCP, em caso de Resultado Operacional negativo da SCP, os Investidores Adquirentes deverão aportar
a contribuição correspondente à sua participação nesse prejuízo, sob pena de rescisão contratual,
dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento do respectivo aviso, determinada de acordo com a
seguinte fórmula: prejuízo apurado x número de quotas do Investidor Adquirente, dividido pela soma
das quotas de todos os Investidores Adquirentes. Após o vencimento, o valor em atraso será corrigido
monetariamente, levando-se em consideração as disposições contidas na Cláusula VII.5 do Contrato
de Constituição da SCP. Adicionalmente, enquanto perdurar o atraso, o Investidor Adquirente terá
suspenso o seu direito ao recebimento de quaisquer valores devidos pela SCP, conforme detalhado na
alínea “d” do item IV.1 do Contrato de Constituição da SCP e exposto na seção 6 - “Remuneração dos
Investidores Adquirentes” – pág. 66 a 68 – deste Prospecto.
7)

O Hotel será explorado comercialmente por terceiros e eventuais deficiências na operação

hoteleira poderão afetar os resultados do Hotel.
O Hotel será explorado comercialmente pela Administradora, empresa especializada na administração
de hotéis (identificada na seção 2 - “Identificação da Incorporadora, Construtora e Operadora
Hoteleira” – . 12 a 13 – deste Prospecto). Embora os Condôminos possam se valer de ferramentas
contratuais e legais que lhes permitam fiscalizá-la ou exigir o cumprimento de suas obrigações, não é
possível assegurar que ela prestará seus serviços de modo plenamente satisfatório. Eventuais
deficiências na oferta de serviços hoteleiros, assim como a depreciação do Hotel em função da não
realização das melhorias, reformas e atualizações necessárias, ou riscos de imagem relacionados à
desvalorização da marca do Hotel poderão impactar na operação e prejudicar os resultados do Hotel,
com efeitos negativos diretos sobre a remuneração dos Investidores Adquirentes.
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8)

Há risco de condenações em dinheiro em valor significativo em processos judiciais ou

administrativos decorrentes da construção do Empreendimento e da exploração de sua atividade
hoteleira.
Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações monetárias significativas,
inclusive processos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários, ambientais, ações civis públicas,
ações populares, e outros, movidos contra o Empreendimento, inclusive decorrentes da construção
do Empreendimento pela Construtora ou da exploração da atividade hoteleira pela Administradora,
poderão ter um considerável efeito negativo sobre o Resultado Operacional do Hotel e,
consequentemente, a remuneração dos Investidores Adquirentes. Há possibilidade, ainda, de os
Investidores Adquirentes, na qualidade de proprietários das Unidades Autônomas Imobiliárias
Hoteleiras e Condôminos, virem a ser responsabilizados, solidária ou subsidiariamente, em juízo, em
decorrência destas demandas judiciais ou administrativas, ainda que indiretamente, por meio da SCP
da qual são sócios participantes, na medida em que a SCP quem responde por demandas judiciais ou
administrativas, salvo em caso de comprovada falha, ilegalidade, má fé ou má gestão da Operadora
Hoteleira, quando esta responde, conforme alínea “e” do item IV.1 do Contrato de Constituição da
SCP.
9)

O surgimento de novos concorrentes e/ou o fortalecimento dos concorrentes já existentes

pode alterar a dinâmica do mercado.
O setor hoteleiro no Brasil é competitivo e a consolidação e profissionalização do setor podem levar
ao surgimento de concorrentes mais preparados, o que poderá prejudicar a situação financeira e os
resultados operacionais do Hotel. Além disso, apesar de o Estudo de Viabilidade do Hotel ter apurado
que existe atualmente previsão de, nos próximos anos, ser inaugurado 01 (um) novo hotel, próximo
ao Empreendimento, com previsão de inauguração em 2020, é possível que outros empreendimentos,
ainda que atualmente não estejam em planejamento ou sobre os quais não se tenha conhecimento,
venham a ser implantados no médio prazo naquela região, o que poderia prejudicar os resultados do
Empreendimento e a remuneração dos Investidores Adquirentes, provocado por eventual vacância de
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras ou diminuição forçada dos preços de estada para
patamares inferiores aos pretendidos pela Administradora. Por isso, deve ser levada em conta a
possibilidade de que tais concorrentes passem a oferecer produto equivalente e, assim, tornem-se
competidores do Empreendimento.
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10)

Poderá haver atrasos ou imprevistos na execução das obras do Empreendimento.

Poderá haver atrasos ou imprevistos durante a construção do Empreendimento, cujos prazos estão
previstos no Cronograma Estimado (Tabela A), constante na seção 3 - “Descrição do Empreendimento”
– pág. 15 a 27 – deste Prospecto, em razão de diversos fatores, inclusive de força maior, como
fenômenos naturais ou atrasos na renovação de licenças administrativas. Caso isso ocorra, sem
prejuízo de disposições contratuais compensatórias, os resultados financeiros do Hotel poderão ser
afetados.
11)

A influência que a Incorporadora possa vir a exercer nas Assembleias de Condômino e de

sócios da SCP, caso venha a manter em sua propriedade partes ideais ou Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras.
A Incorporadora, caso mantenha Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, em sua titularidade,
poderá influenciar nas assembleias de condôminos do Hotel, bem como de sócios da SCP.
12)

A Incorporadora poderá contratar financiamento para a construção do Empreendimento,

com possibilidade de constituição de hipoteca ou alienação fiduciária do Empreendimento e suas
acessões em garantia.
Os Investidores Adquirentes das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras da Incorporadora
deverão declarar ciência e concordar, por meio de cláusula específica e explícita do Compromisso de
Venda e Compra, que poderá ser obtido financiamento para custeio parcial da construção do
Empreendimento junto a qualquer ente financeiro, sendo-lhe dada, em garantia da dívida, a hipoteca
ou alienação fiduciária do terreno objeto do Empreendimento e suas acessões e benfeitorias, inclusive
as próprias Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, bem como que os direitos creditórios
decorrentes da comercialização do Empreendimento poderão ser objeto de cessão fiduciária,
obrigando-se a assinar, sob pena de inadimplemento contratual, quaisquer aditivos aos contratos que
eventualmente venham a ser exigidos pelo agente financeiro para assegurar o respeito às garantias,
previsto na Cláusula 11ª do Compromisso de Venda e Compra e mencionado na seção III - “Resumo
das Disposições Contratuais do CIC - Contratos de Investimento Coletivo” – pág. 28 a 61 – deste
Prospecto. O eventual inadimplemento, pela Incorporadora, do referido contrato de financiamento
poderá gerar atrasos nas obras e prejuízos para os Investidores Adquirentes, incluindo, mas não se
limitando, na hipótese de excussão das garantias pelo agente financeiro.
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13)

O Hotel pode ser prejudicado por mudanças no mercado hoteleiro brasileiro.

Embora o mercado hoteleiro brasileiro venha se expandindo ao longo dos últimos anos, não é possível
garantir que essa tendência de crescimento continuará a existir. Alterações das condições econômicas
e sociais do País poderão impactar o mercado hoteleiro brasileiro como um todo, prejudicando
também o Hotel.
14)

Os setores imobiliário e hoteleiro são extensamente regulados, e eventuais mudanças nessa

regulação podem influenciar os resultados do Hotel.
As atividades dos setores imobiliário e hoteleiro estão sujeitas a uma extensa regulação. A Operadora
Hoteleira se empenhará em manter a observância das leis, regulamentos e demais atos normativos
pertinentes, mas, caso isso não seja possível, estará sujeita à aplicação de sanções previstas em tais
atos normativos, o que pode afetar negativamente o Hotel. Adicionalmente, não é possível garantir:
(i) que novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas, não serão aplicáveis ao Empreendimento;
ou (ii) que não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes,
ou (iii) que a Incorporadora obterá, para o Empreendimento, todas as licenças e autorizações
tempestivamente. A ocorrência de qualquer dos referidos eventos poderá exigir que o Hotel utilize
fundos adicionais para cumprir as exigências decorrentes de interpretações ou de novas normas,
tornando a sua operação mais custosa. Todos esses fatores podem afetar os custos do Hotel e limitar
o seu retorno financeiro.
15)

O valor de mercado dos imóveis no Brasil ou na região do Empreendimento pode sofrer

redução, o que levará a uma consequente desvalorização do Empreendimento e das Unidades
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras.
O valor de mercado dos imóveis no Brasil, de forma geral, ou especificamente na região do
Empreendimento pode, em razão de circunstâncias variadas, oscilar. Caso ocorra uma desvalorização
imobiliária, o valor de mercado do terreno em que será realizado o Empreendimento também poderá
ser impactado, afetando-se valor de mercado das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e do
Empreendimento como um todo.
16)

A possibilidade de desvalorização das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, tendo em
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vista, inclusive, sua destinação específica.
Após sua aquisição, o valor das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras está sujeito às
volatilidades do mercado imobiliário, de forma que não se pode afirmar que a Unidade Autônoma
Imobiliária Hoteleira adquirida irá se valorizar ou manter, a longo prazo, seu valor atual. A escassez de
financiamentos ou aumento de taxas de juros podem diminuir a demanda por imóveis residenciais,
comerciais ou hoteleiros, podendo afetar negativamente o valor da Unidade Autônoma Imobiliária
Hoteleira. Além disso, os imóveis que são objetos da Oferta constituem Unidades Autônomas
Imobiliárias Hoteleiras, com finalidade dedicada exclusivamente à exploração hoteleira. Caso não haja
demanda por hotéis na região onde será implantado o Hotel, não há previsão para a alteração de sua
finalidade; assim, pode haver uma desvalorização dos imóveis por conta dessa destinação específica.
17)

Parcela substancial da remuneração da Administradora do Empreendimento está vinculada

à receita bruta do Empreendimento, o que pode configurar conflito de interesse, diferentemente da
remuneração dos Adquirentes Investidores, que está vinculada ao Lucro Operacional.
A Operadora Hoteleira terá sua remuneração preponderantemente atrelada ao Lucro Operacional
Bruto da SCP (até 10% do lucro operacional bruto dependendo do ano de operação do Hotel), porém
também receberá determinadas taxas e remunerações da SCP atreladas à sua receita bruta (3,5% da
receita bruta relativo a Taxa Mensal de Marketing Institucional, calculadas conforme previsto na seção
6 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes e da Operadora Hoteleira” (pág. 66 a 68), mais
especificamente no item “Remuneração da Operadora Hoteleira” – pág. 66 a 67 – deste Prospecto
bem como na alínea “a” do item VIII.1 do Contrato de Constituição da SCP), as quais serão recebidas
ainda que o Lucro Operacional Bruto da SCP seja negativo. Dessa forma, pode haver um conflito entre
os interesses dos Adquirentes Investidores e da Operadora Hoteleira no que diz respeito às taxas e
remunerações devidas à Operadora Hoteleira, em decorrência da exploração do Empreendimento.
Para mais informações sobre a remuneração da Operadora Hoteleira, o Investidor deve consultar a
seção 4 - “Remuneração dos Investidores Adquirentes e da Operadora Hoteleira” – pág. 66 a 67 - do
Prospecto, o item “Remuneração da Operadora Hoteleira” – pág. 67 a 68 – do Prospecto.
18)

A possibilidade de existência de passivos ambientais, não conhecidos pela Incorporadora ou

advindos do processo de construção do Empreendimento.
Para fins de aprovação do Empreendimento, a Incorporadora realizou diversos estudos e análises
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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.

(DATA E LOCAL)
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SPE HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Batataes, nº 460, 10º andar, conjuntos 102 e 104, Jardim
Paulista, CEP 01423-010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Economia ("CNPJ/ME”) sob o nº 15.244.375/0001-74 e com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP”) sob o NIRE 35.226.362.697
(“Incorporadora”), neste ato representada por seus diretores Luiz Guilherme Lutti Ribas, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.295.873-1 SSP/SP, devidamente
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº
264.598.738-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço
comercial na Rua Batates, nº 460, 10º andar, conjuntos 102 e 104, Jardim Paulista, CEP 01423-010 e
Marcio das Neves Serrano, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº
8.037.571 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 010.152.458-70, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coelho Lisboa, nº 61, Conjunto 64, Tatuapé, CEP
03323-040, no âmbito da oferta pública de unidades autônomas imobiliárias hoteleiras, objeto de
contratos de investimento coletivo do COMFORT HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE (“Hotel”), que faz
parte do Condomínio Presidente Prudente Hotel, de destinação multiuso (“Empreendimento”), as
quais se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Unidades Autônomas
Condo-Hoteleiras”), a ser realizada no Brasil, com o auxílio de sociedades corretoras imobiliárias e
corretores imobiliários pessoas físicas (“Oferta”), registrada nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 602, de 27 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 602”), sob CIC nº
CVM/SRE/TIC/2019/010 (Unidade Autônoma Hoteleira), em 26 de novembro de 2019, nos termos do
item V, do artigo 5º, da Instrução CVM 602:
DECLARA que as informações fornecidas ao mercado, inclusive aquelas constantes do Prospecto e do
Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira do Empreendimento, atualizadas em outubro de 2020,
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta;
DECLARA, ainda, que o Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da oferta, do CIC hoteleiro ofertado, dos riscos inerentes ao Empreendimento e
quaisquer outras informações relevantes, bem como que o Prospecto foi elaborado de acordo com as
normas pertinentes e devidamente atualizado, na presente data, nos termos do artigo 16, inciso IV da
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DA OFERTANTE

Assinatura Eletrônica: A assinatura presente declaração será efetuada de forma digital, nos padrões
ICP-BRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a
comprovação da identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do
Código Civil e com o §2º, do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPE HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Nome: Luiz Guilherme Lutti Ribas (acima

Nome: Marcio das Neves Serrano

qualificado)

(acima qualificado)

RG: 25.295.873-1 SSP/SP

RG: 8.037.571 SSP/SP

CPF: 264.598.738-95

CPF: 010.152.458-70

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor
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Instrução CVM 602.
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA., empresa com sede na Cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, na Alameda Rio Negro, 13º andar, Edifício Padauri, Alphaville, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
02.223.966/0001-13 (a “Operadora Hoteleira”), neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus
administradores, Sr. Guilherme Sidnei Martini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 22.048.145-3 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.497.468-20 e Sr. Ricardo
Bluvol, brasileiro, casado, hoteleiro, portador da cédula de identidade RG nº 23.326.579-X SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 270.704.898-46, ambos com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Rio Negro, nº 585, 13º andar, Edifício Padauiri, Alphaville Industrial, CEP 06.454-000, no âmbito da
oferta pública de unidades autônomas imobiliárias hoteleiras, e de partes ideais destas, objeto de contratos de
investimento coletivo do COMFORT HOTEL PRESIDENTE PRUDENTE (“Hotel”), que faz parte do Condomínio
Presidente Prudente Hotel, de destinação multiuso (“Empreendimento”), a ser realizada no Brasil, com auxílio
de sociedades corretoras imobiliárias e corretores imobiliários pessoas físicas (“Oferta”), registrada nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 602, de 27 de agosto de 2018 (“Instrução CVM
602”), sob CIC nº CVM/SRE/TIC/2019/010 (Unidade Autônoma Hoteleira), em 26 de novembro de 2019,
DECLARA, nos termos do item VI, do artigo 6 º da referida Instrução, que:
As informações fornecidas no Prospecto e no Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira, atualizados em
outubro de 2020 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.
Assinatura Eletrônica: A assinatura da presente declaração será efetuada de forma digital, nos padrões ICPBRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA.

Nome: Guilherme Sidnei Martini

Nome: Ricardo Bluvol

(acima qualificado)

(acima qualificado)

RG: 22.048.145-3 SSP-SP

RG: 23.326.579-X SSP/SP

CPF: 249.497.468-20

CPF: 270.704.898-46

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor
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