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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES E DO OBJETO 

A) PROMITENTES VENDEDORES:  

ZM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 30.482.909/0001-94, representado pelo sócio LIDIANE DE OLIVEIRA 

MARTINS, brasileira, contadora, casada, RG: 00000000 e CPF: 000.000.000-00; empresa sediada na 

Rodovia Armando Caliu Bulos, nº 5151, Sobreloja, Bairro Ingleses – Florianópolis/SC – CEP 88.058-

001. Aqui denominados de VENDEDORES, E 

B) PROMITENTE COMPRADOR: 

Comprador 1:   Naturalidade:   

Estado Civil:   Profissão:    Data Nasc:   

RG nº:   Órgão Expedidor:   CPF:   
 

Comprador 2:   Naturalidade:   

Estado Civil:   Profissão:    Data Nasc.:   

RG nº:   Órgão Expedidor:   CPF:   
 

Endereço:  Av.  Complemento:   

Bairro:   CEP:   Cidade:   UF:  

Tel.Res.: (  )  Tel.Com.: (  ) Tel. Cel.: (  )   

e-mails:   

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Compra e 

Venda de Bem Imóvel entre Pessoas Jurídica e Pessoas Física, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes e pelas condições descritas no presente. 

2 - DO OBJETO DO CONTRATO: 

O presente contrato tem como OBJETO a venda de: 

Empreend.: ONDAS Residence Club Imóvel Tipo/Nro.: CASA/12 Qd/Bl: 2 

M² Privativos: 54m² M² Totais: 90m²   Vagas estacionamento: 01 (uma) descoberta  
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Endereço: Servidão Ana Cardoso, s/n Bairro: São João do Rio Vermelho  

Cidade: Florianópolis CEP: 88.058-360 UF: SC 

Prazo de Entrega: Conforme regras do contrato – Memorial Descritivo 

Descrição: 02 quartos, sendo 01 em suíte, banheiro social, sala e cozinha conjugada, área de 

serviços externa, vaga de estacionamento 

Acabamentos: Detalhamento do imóvel no Memorial Descritivo em anexo a este Contrato. 

 
Observações:  

CLÁUSULA SEGUNDA - VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Valor Total da Negociação: R$ 162.400,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais). 

Formas de Pagamento: 

A) SINAL DE ARRAS: 

           A.1) R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) em dinheiro, para o dia 12/11/2019 

B) SALDO:  

B.1) Reforço de Chaves de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para o dia 10/02/2020, mediante 

boleto bancário. 

B.2) R$ 86.400,00 (Oitenta e Seis Mil Reais), divididos em 72 (setenta e duas) parcelas mensais 

e consecutivas de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), vencendo a primeira no dia 

10/12/2019, e as restantes na mesma data dos meses subsequentes até o final do pagamento 

através de boletos bancários; 

B.2) R$ 10.000,00 (Dez Mil e Reais), a serem pagos em 05 (cinco) parcelas anuais e 

consecutivas de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), sendo a primeira para 10/12/2020; e as restantes 

na mesma data dos anos subsequentes até o final do pagamento através de boletos 

bancários; 
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Parágrafo Primeiro: O valor pago, a título de sinal e pagamento, estipulado na Cláusula 

4º alínea “a” do presente instrumento, é dado a título de “arras”, de conformidade com 

o disposto nos artigos 417 a 420 do Código Civil Brasileiro. Assim, se o COMPRADOR se 

arrepender do negócio perderá o valor estipulado no item “a" em favor do VENDEDOR, 

bem como, se este se arrepender, deverá devolver ao COMPRADOR. 

Parágrafo Segundo: O COMPRADOR receberá, após o pagamento integral do imóvel, um 

termo de quitação, assinado pelo VENDEDOR, que servirá como comprovante de 

pagamento do imóvel, sendo que este Contrato somente terá validade judicial se estiver 

acompanhado do referido TERMO DE QUITAÇÃO. 

Parágrafo Terceiro: Na eventualidade que a data de pagamento seja um dia feriado, a 

mesma se transferirá para o primeiro dia útil posterior imediato à data combinada. 

Parágrafo Quarto - Todos os pagamentos e aportes deverão ser feitos através de boleto 

bancário emitidos pelo promitente VENDEDOR. Qualquer depósito na conta Bancaria da 

Empresa, deverá ser informado e autorizado por escrito a fim de confirmar a procedência 

dos valores, a mera liberalidade em aceitar tal modalidade não constitui precedente para 

novo método de pagamento. 

Parágrafo Quinto - Na eventualidade dos pagamentos serem por transferência ou 

depósito bancário, os mesmos deverão ser feito a favor da vendedora na seguinte conta: 

Banco Ailos (085) / Agência: 0106-6 / Conta: 26.413.0 / ZM Construções LTDA - CNPJ: 

30.482.909/0001-94 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DECLARAÇÕES 

1 - As partes declaram, inicialmente que tiveram conhecimento prévio dos termos deste contrato e dos demais 

documentos nele referidos, bem como, de que compreendem, com exatidão, todo o seu sentido e alcance. 

2 - O COMPRADOR, declara ainda ser conhecedor das plantas, dos projetos e demais documentos pertinentes 

aos imóveis e ao empreendimento, concordando plenamente com o que neles está contido.  

3 - O VENDEDOR declara que entregara o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou hipoteca. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Cláusula 1ª. Será de responsabilidade do VENDEDOR o pagamento dos impostos, taxas e despesas 

que incidam sobre do imóvel assim como a ações ou pendências junto a terceiros ou a governo 

em todas as esferas cabendo a tal a devida regularização até a entrega das chaves. A partir desta, 

e havendo a tradição estas responsabilidades se transferem ao novo PROPRIETÁRIO como rege 

este documento. 

Cláusula 2ª. O COMPRADOR se responsabilizará pelas despesas com a transcrição do imóvel a ser 

realizada quando da quitação do valor acertado neste instrumento. Salientando saber que o 

imóvel ora adquirido não tem no momento como fazer escritura pública, sendo o mesmo 

comercializado neste ato com contrato de compra e venda. Não havendo mais nada a reclamar 

agora ou futuramente neste caso. 

Cláusula 3ª. As chaves do imóvel deverá ser entregue pelo VENDEDOR ao COMPRADOR conforme 

descrito acima no ítem: DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO  

Quando o COMPRADOR efetuar o pagamento das prestações ou parcelas do preço em atraso as 

penalidades por mora serão; 

1 – Multa moratória de 2% (dois por cento) do valor da prestação em atraso (art.52 § 1º do Código 

de defesa do Consumidor; 
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2 – Juros Moratórios de 1% (um por cento) do valor do débito por mês ou fração (art. 1º do decreto 

22.626/33); 

3 – Juros remuneratórios de 1% (um por cento) do valor do débito por mês ou fração, pro rata 

die(artigo 161, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional); 

4 – Correção Monetária pela variação percentual do INCC “pro-rata-die” entre a data do vencimento 

da obrigação e o dia que efetivar o pagamento 

5 – Honorários advocatícios: havendo utilização de advogado para promover a cobrança da 

inadimplência, fica desde já estipulado honorários na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor do 

débito. 

Paragrafo Primeiro: Estas sanções serão automaticamente aplicadas, somente, pelo não pagamento 

no vencimento de qualquer parcela, sem dependência de notificação ou interpelação, seja judicial 

ou extrajudicial, e sem prejuízo das cominações deste contrato, sendo certo que o recebimento das 

parcelas em atraso por parte do VENDEDOR ou de seus prepostos não constitui novação ou 

renuncia as garantias previstas em lei e neste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DAS PARCELAS 

As parcelas não pagas serão corrigidas anualmente, de acordo com a variação do IGP-M + 1% (um 

por cento) ao ano a partir da primeira parcela vencida em janeiro do ano seguinte. 

1 - A antecipação só será feita sobra a(s) última(s) parcela(s) vincenda(s), sendo que o pagamento da 

última parcela não quitará as anteriores. 

2 - Nas antecipações de pagamento das parcelas vincendas, por qualquer motivo ou a qualquer 

tempo, poderá o COMPRADOR fazé-lo, desde que as referidas parcelas sejam atualizadas pelo índice 

pactuado, da data da venda até a data do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ENTREGA 

1 – Conforme previsto na legislação vigente, em caso de atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias 
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na entrega da unidade negociada, o Vendedor se compromete a pagar a título de multa por atraso o 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel a cada período igual de dias, e assim 

sucessivamente até que ocorra a entrega. Caso o Comprador ainda tenha valores a serem pagos ao 

Vendedor, estes valores serão descontados do saldo a pagar das parcelas ou valores em aberto, após 

a entrega do imóvel. No caso que o valor total do contrato já esteja integralmente quitado, o valor 

da multa será depositado na Conta a ser indicada pelo COMPRADOR, após a entrega do imóvel.  

2 - Em caso de negocição com parcelamento, em hipótese alguma por qualquer motivo que for, o 

COMPRADOR não poderá cessar os pagamentos acordados bem como manter-se inadimplente nem 

antes da entrega e nem após a entrega. Caso isso ocorra, o prazo acordado da entrega do imóvel 

ficará suspenso até que o ocorrido se resolva, podendo a vendedora reprogramar as novas datas de 

entrega do imóvel levando em consideração o tempo de inadimplência do contrato.  

3 - Após 03 (três) parcelas vencidas o contrato poderá ser rescindido automaticamente, podendo ser 

aplicadas as imposições legais previstas pela legislação e as aqui descritas, tais como retomada do 

imóvel, aplicação de multa e juros, além das custas, honorários advocatícios, os quais deveram ser 

pagos pelo COMPRADOR em caso de atraso. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA UNIDADE 

Caso o comprador queira fazer ou implementar outro tipo de acabamento, fica a cargo do mesmo 

a compra para substituição, devendo avisar com antecedência para que não se necessite arrancar 

o material já instalado sendo que a vendedora não se compromete em abater a diferença, e em 

caso de haver necessidade de arrancar o material já instalado o custo será patrocinado pelo 

Comprador. 

É vedado ao COMPRADOR, promover diretamente ou por terceiros, alterações, modificações, ou 

substituições das especificações de acabamento, dos equipamentos das suas unidades ou das 

partes comuns sem a prévia autorização do VENDEDOR. 

CLÁUSULA NONA - DAS VISITAS NA OBRA 

http://www.zmconstrucoes.com.br/
mailto:zmengenhariaeconstrucao@outlook.com


                                                                                  
 

ZM Construções LTDA - CNPJ: 30.482.909/0001-94 

Tel: (48) 3028-4755 / (48) 99979-6543 / (48) 99673-2313 
www.zmconstrucoes.com.br / zmengenhariaeconstrucao@outlook.com  

1 - Toda visita na obra deverá ser agendada no escritório, com antecedência mínima de 48 horas, 

tendo sempre que ser acompanhada por algum funcionário ou pessoa indicada pelo VENDEDOR. 

2 - Fica expressamente vedada a visita não autorizada as obras, antes do recebimento das chaves 

das suas respectivas unidades. Bem como é proibido interferir de qualquer forma nos serviços, 

manter contato com os encarregados, empreiteiros, ou empregados no seu local de trabalho sem 

a autorização prévia do VENDEDOR. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO AMIGÁVEL 

Caso haja interesse na rescisão contratual sem nenhuma razão descrita neste contrato, a parte 

que desejar tal situação deverá comunicar a outra parte com prazo de 30 dias de antecedência, e 

ainda arcar com a multa rescisória de 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

Parágrafo Primeiro: Em caso de Rescisão, por qualquer motivo, as benfeitorias feitas no imóvel, 

quaisquer que sejam, ficaram no imóvel, sem ônus para o vendedor. 

Parágrafo Segundo: A devolução dos valores pagos será efetuada pelo VENDEDOR em parcela única 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da assinatura da rescisão contratual, descontado o 

valor da multa pactuada, estando o imóvel ocupado a referida devolução se dará simultaneamente a 

entrega das chaves. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO AUTOMÁTICA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL 

Considera-se para rescisão automática a inadimplência superior a 3 (três) meses e com a aplicação 

de multa contratual prevista neste contrato, independentemente do prazo do curso da obra, para 

esta modalidade da rescisão é aplicada a multa contratual a parte COMPRADORA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA MULTA CONTRATUAL 

A parte que der causa a qualquer procedimento judicial, ficará sujeita ao pagamento de uma 

multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do presente contrato, além das custas, 

honorários advocatícios e outras despesas legais verificadas. Abrangendo não só os contratantes, 
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mas também aos seus herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VENDA PARA TERCEIROS 

Em caso de venda, enquanto o imóvel não estiver devidamente quitado, o comprador deverá 

comunicar à vendedora, para devida avaliação a fim de dar ou não a anuência do negócio. A Taxa 

de transferência e aprovação do cadastro é de 1% (um por cento) do valor total do imóvel, a ser 

pago no ato da transferência junto à vendedora. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS BENFEITORIAS FEITA NO IMOVEL 

O imóvel será executado em alvenaria estrutural e em hipótese alguma deverão ser feitas alterações 

e/ou modificações nas paredes, nem subir pavimentos: É proibido sob pena de ocorrerem graves 

problemas estruturais, a demolição de paredes internas, aberturas de vãos e/ou rasgos, tais como 

passa-pratos, portas, janelas, corte nos blocos para passagem de tubulação, entre outros. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA 

1 - O Imóvel tem garantia legal vigente no Código Civil, Art. 618, sendo garantia estrutural de 05 

anos. Qualquer avaria não dá direito ao comprador, em hipótese nenhuma, de cessar os 

pagamentos, devendo o mesmo informar a construtora imediatamente para que seja analisado e 

se for o caso efetuado o devido reparo. 

2 - O imóvel descrito neste contrato ficará alienado como garantia deste, reserva de domínio, até a 

quitação total. 

3 – Estipula-se ainda o prazo de decadência de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da entrega 

da unidade, para reclamar possíveis defeitos aparentes, de fácil constatação ou ocultos na entrega, 

mas que venham a surgir dentro do aludido prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL 

O VENDEDOR não se responsabiliza pela regularização do imóvel perante a prefeitura ou registro 
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de imóveis sendo que o COMPRADOR está ciente que o terreno se trata de escritura de posse e a 

venda da unidade aqui referenciada se dará através de contrato de compra e venda. Cabendo 

futuramente, se de interesse de todos os proprietários das unidades do empreendimento, por si 

realizar e arcar com as despesas para tal regularização.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

1 - O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, obrigando-se a ele os 

herdeiros ou sucessores das mesmas. 

2 – O presente contrato, ressalvada a hipótese de inadimplemento, é celebrado em caráter de 

irrevogabilidade e irretratabilidade, obrigatório as partes, seus herdeiros e sucessores. 

3 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca 

de Florianópolis, estado de Santa Catarina. 

4- As partes declaram que a intermediação foi realizada por XXX IMÓVEIS, Creci 0000J, e estabelecem 

que será pago, pelo VENDEDOR, o valor de R$ xxx (xxx Reais), a titulo de comissão. 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Florianópolis, 13 de novembro de 2019. 

 

 

 

________________________________ 
TESTEMUNHA 1 

 

Nome: ___________________________ 

CPF: _____________________________ 

________________________________ 
TESTEMUNHA 2 

 

Nome: ___________________________ 

CPF: _____________________________ 

________________________________ 
COMPRADOR 1 

JOAO... 
CPF: 000.000.000-00 

 

________________________________ 
VENDEDOR 

ZM CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ 30.482.909/0001-94 

 

________________________________ 
COMPRADOR 2 

MARIA... 
CPF: 000.000.000-00 
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