CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

São partes deste Contrato de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação, de um lado, RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
estabelecida na Rua Scandar Eid nº 170, na cidade de Boituva, Estado de São Paulo, CEP
18550-000, inscrita no CNPJ sob n. 58.118.563/0001-69, neste ato representada, na forma
de seu contrato social, por seu Diretor, o Sr. João Manuel Nunes Taveira da Gama,
português,

divorciado,

portador

do

RNE

nº

W247893-D,

doravante

denominada

simplesmente SÓCIA OSTENSIVA,
e,
de outro lado, CONGESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob
n. 96.161.237/0001-23, incorporadora do CONDOTELWISEHOTEL, um empreendimento
imobiliário de uso hoteleiro, sito na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, neste ato
representada, na forma de seu contrato social, por seus sócios, Adriana Maschietto
Maionchi Mazzoni, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade
RG nº 6.637.203-8, e inscrita no CPF.MF sob nº 968.485.707-10, e Athos Mazzoni Júnior,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº
11.424.843,

inscrito

no

CPF/MF

sob

nº

102.464.508-86doravante

denominada

simplesmente INCORPORADORA, bem como os demais proprietários e titulares de direitos
aquisitivos sobre as unidades autônomas integrantes do CONDOTEL (Hotel em
Condomínio), os quais integrarão a S.C.P. no momento das aquisições de suas
propriedades, através da sub-rogação de direitos da INCORPORADORA, assumindo a
condição de SÓCIOS PARTICIPANTES.
CONSIDERANDO QUE:
(a)

a SÓCIA OSTENSIVA é empresa comercial que tem em seu objeto social, a

atividade de exploração e administração de empreendimentos no ramo de hospedagem e
hotelaria, implantação e exploração de bares e restaurantes, aquisição de móveis e
equipamentos para instalar, mediante a contração de terceiros, em unidades de “hotéis e
flats” e participar como sócia ou acionista de outras empresas;
(b)

a SÓCIA OSTENSIVA está disposta a promover e coordenar a exploração

hoteleira das unidadesautônomasdosSÓCIOS PARTICIPANTESedecertasáreascomuns
condominiais, e,queseráadministradoeoperadocom abandeiraT
TRAVEL INN,empreendimento
INN
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essedeora em diante denominadoTRAVEL INN WISE INDAIATUBA, situado à rua Pará,
loteamento Cidade Nova II, Indaiatuba/SP, composto de 216 unidades autônomas
destinadas ao uso hoteleiro e respectivas áreas comuns;
(c)

o TRAVEL INN WISE INDAIATUBA será submetido ao regime do condomínio

edilício, que permite que suas unidades autônomas e certas áreas comuns sejam
exploradas por uma empresa hoteleira, nos moldes usualmente praticados em hotéis, sendo
considerado, nos termos da Lei Geral do Turismo, um meio de hospedagem (Lei 11.771/28,
arts. 23 e 24);
(d)

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 em projetos e implantados quando da montagem hoteleira do
TRAVEL INN WISE INDAIATUBA;
(e)

queos SÓCIOS PARTICIPANTES são senhores e legítimos possuidores ou

titulares de direitos aquisitivos das unidades autônomas (apartamentos) integrantes do
TRAVEL INN WISE INDAIATUBA, e desejam que estes sejam explorados pela SÓCIA
OSTENSIVA,

como

objetivoprimordialdeformaçãodeumSistemaPoolHoteleirocomadesão

de100% dos apartamentos. (e.1)

para os fins do presente, considera-se Pool o sistema

unificado de investidores que congregam suas unidades autônomas, com o objetivo de
explorá-las conjuntamente, de modo uniforme e homogêneo, por meio da ou pela
administradora hoteleira, ou empresa de seu grupo econômico, visando à obtenção de
resultados comuns;
(f)

queosSÓCIOS

PARTICIPANTESentregarão,

seusapartamentosecorrespondentesfraçõesideaisnas
residencial

obrigatoriamente,

partescomunsem

àSÓCIA

locação

não

OSTENSIVAeesta,porsuavez,

representandoaS.C.P.,operaráemconjuntoessesapartamentossoba

forma

dePool

delocações. Exercerá, também, a função de administradora de condomínio, a ser ratificada na
primeira Assembleia de Condôminos, para administração do mesmo.

Têmaspartesentresi,justoeacordado,aconstituiçãodeumaSociedadeemConta
deParticipação,regidapelos

artigos

991a996doCódigoCivilBrasileiro,epor

legislaçãoquelheforaplicável bemcomopelasseguintes cláusulas:

-I- IDENTIFICAÇÃO DA SCP –
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toda

1.1.

Para fins fiscais e em correspondência com os SÓCIOS PARTICIPANTES, a

S.C.P. será identificada pelo nome de sua SÓCIA OSTENSIVA seguida pela denominação
do Hotel, ou seja: RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA.

- II - SEDE –
2.1.

Para fins fiscais a RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA terá sua sede no

endereço da SÓCIA OSTENSIVA, indicado no preâmbulo deste Contrato, qual seja, Rua
Scandar Eid n. 170, Boituva/SP. CEP. 18550-000, ou em qualquer outro local que esta
indicar, apesar de suas atividades serem desenvolvidas no endereço do Hotel.

- III - OBJETO –
3.1.

O objeto da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA é a operação de locações sob a

forma de hospedagem, que a SÓCIA OSTENSIVA empreenderá, em seu nome, de todas as
áreas comuns do TRAVEL INN WISE INDAIATUBA passíveis de exploração comercial, bem
como de todos os apartamentos locados dos SÓCIOS PARTICIPANTES.
3.2.

A administração da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA será exercida pela

SÓCIA OSTENSIVA, a qual fará a representação ativa e passiva, judicial, extrajudicial e
administração da Sociedade através de seus administradores, com idênticos poderes.

- IV - FUNDOS
FUNDOS SOCIAIS –
4.1.

Os fundos da S.C.P. serão compostos pela participação de cada Sócio Quotista,

na data em que cada um vier a aderir a esta constituição. Esse valor de participação será
igual

a

R$

50,00

(cinquenta

reais)

para

cada

um

dos

integrantes

SÓCIOS

PARTICIPANTES, titulares de unidades autônomas. Essa importância corresponderá à
realização de fundos para cada apartamento que ingressar no pool e, portanto, nesta
S.C.P., valendo cada unidade condominial admitida uma quota social.
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4.2.

A SÓCIA OSTENSIVA integraliza a sua quota de fundos neste ato, no montante

de R$ 50,00 (cinquenta reais).
4.3.

Os fundos sociais serão acrescidos independentemente de alteração do contrato

social, à medida que ingressarem novos sócios a esta S.C.P., mediante termo de adesão.

-V- OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS PARTICIPANTES–
PARTICIPANTES–
5.1.

Constituem obrigações dos SÓCIOS PARTICIPANTES, assumidos em caráter

solidário entre si e perante a SÓCIA OSTENSIVA:
(a)

locar à RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA, para os fins da consecução do

objeto social desta, nos termos da legislação específica, simultaneamente ao ato de adesão
à S.C.P., os apartamentos de sua propriedade, sem vícios ou falhas de construção e sem
danos decorrentes de uso indevido, devidamente mobiliados, equipados edecorados, de
acordo com o memorial descritivo elaborado pela INCORPORADORA, conforme relação e
especificações “padrão” que serão fornecidas pela SÓCIA OSTENSIVA;
(b)

garantir à RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA a posse mansa e pacífica

dosapartamentos e respectivas áreas comuns, outorgando-lhe poderes para que a mesma
formalize os contratos de hospedagem com os ocupantes dos apartamentos;
(c)

quitar nos seus respectivos vencimentos os rateios de despesas condominiais de

sua(s) unidade(s);
(d)

aportar

pagamentodeseus

osrecursos

necessáriosaodesenvolvimentodasatividadesdaS.C.P.eao

compromissos,semprequedevidamente

justificado

ecomprovadopela

SÓCIA OSTENSIVA,contribuindo comas quantiasnecessárias deacordocomsuaquota-parte
na S.C.P., somente emcaso deresultado negativo,noprazode10dias dachamada. Após o
prazo

referido,

sem

o

pagamento

da

devida

quantia,

seráacrescida

a

essacontribuiçãoumataxadiária depermanênciacalculadadeacordocomomercadofinanceiro;
(e)

efetuar em favor da SÓCIA OSTENSIVA contra solicitação e respectiva

comprovação, o reembolso de toda e qualquer importância que, a qualquer momento, esta
venha a ser obrigada a desembolsar e que, por sua natureza, se caracterize como uma
responsabilidade da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA, inclusive depois de eventual
término deste contrato, limitando-se a responsabilidade da SÓCIA OSTENSIVA, pelas
perdas correspondentes ao valor dos fundos por ela adiantados, conforme previsto neste
instrumento;
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(f)

não praticar qualquer ato, na qualidade de Condômino, que afete ou venha afetar

a atividade e o funcionamento da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA e do TRAVEL INN
WISE INDAIATUBA.

- VI - DIREITOS DOS SÓCIOS PARTICIPANTES –
6.1.

Constituem direitos dos SÓCIOS PARTICIPANTES, no âmbito da RESULTS

S.C.P. WISE INDAIATUBA, receber dividendos, em razão de sua participação na
sociedade, bem comoalugueres na forma adiante prevista.

PELA
PELA LOC
LOC AÇÃO:
6.2.

Oempreendimentoadotaráo“sistemadedistribuiçãode

resultadoscombase

na

implantação de aluguel fixomensal, acrescidode eventuais dividendos”.
6.2.1.

Paraassegurarainformação

adequadaeaproteçãodosadquirentesde

unidades

autônomas ora SÓCIOS PARTICIPANTES, do presente empreendimentoPool Hoteleiro,
bemcomo seusriscosinerentes,considera-se“sistemadedistribuição de resultadoscombase
na implantação dealuguel fixomensalacrescidosde eventuais dividendos”.
6.2.2.

Os

SÓCIOSPARTICIPANTESfarãojus,atéo15ºdiaútildomêsseguinteao

da

competência, ao recebimento do aluguel mensal por unidade, em valor inicial
mínimoqueserádeterminadoduranteaoperaçãodaRESULTS
INDAIATUBA,sendotalvalorsujeito

àrevisãoperiódicaa

S.C.P.
cada90(noventa)

decorrênciado comportamentoda conjunturada economia nacional e
locação

de

imóveis

não

WISE

residenciais,comserviçoshoteleiros.

do
Na

dias,em
mercado de

hipótese

do

pagamentoreferir-seaperíodo inferior aum mêsinteiro,seráfeitosegundoosistemaproratadie.
6.2.2.1 O aluguel fixo mensal, para o 1º ano de operação hoteleira, será de R$ 400,00
(quatrocentos reais) para o 1º semestre e de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para
o 2º semestre.
6.2.2.2 A partir do 2º ano será estabelecido o novo aluguel fixo mensal pelo Conselho de
Representantes, adotando-se o seguinte procedimento: (i) a Operadora Hoteleira
encaminhará, ao Conselho de Representantes, proposta à apreciação, utilizando-se como
referência o aluguel do semestre anterior devidamente reajustado pelos índices comumente
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adotados para as locações; a conjuntura da economia e do mercado de locação de
unidades autônomas localizadas em empreendimentos similares, na área abrangida pela
concorrência; (ii) o Conselho de Representantes, por maioria simples, deliberará sobre a
proposta submetida pela Operadora Hoteleira; e (iii) após aprovação pelo Conselho de
Representantes, o valor do aluguel mensal será comunicado aos Investidores Adquirentes,
que deverão ratifica-los em Assembleia Geral, que deliberará por maioria simples de votos.
Na hipótese de o Conselho de Representantes não aprovar a proposta submetida pela
Operadora Hoteleira, este deverá apresentar o novo valor, em opinião fundamentada, e
para tanto poderá contratar assessoria especializada. Com base nas propostas oferecidas,
a Operadora Hoteleira e os membros do Conselho de Representantes deverão alcançar um
consenso sobre o valor do aluguel fixo mensal.
6.2.2.3 Não havendo resultado líquido positivo da operação hoteleira, a ser distribuído aos
seus respectivos SÓCIOS PARTICIPANTES, não haverá pagamento de aluguel, nem fixo,
isentando-se a SÓCIA OSTENSIVA de qualquer responsabilidade sobre tal.
6.2.3.

Adeterminaçãodovalordoaluguel

mercadoea

evolução

natural

da

obedecerá

operação

considerandoasdificuldadesiniciaisdaimplantação,

de

fundamentalmenteapráticado
umempreendimentodestegênero,

eseráratificada

periodicamente

peloConselhodeRepresentantes.
6.2.4.

CasoaS.C.P.não

pagamentodoaluguel,os

tenhadisponibilidadedecaixasuficientepara

efetuaro

SOCIOSPARCIPANTESconcordam,desdejá,quetal

pagamentopoderáser parcialoudiferido atéo momentodo encerramento do exercíciofiscal,
não se constituindo ou configurando inadimplência da S.C.P.

PELA
PELA SOCIEDADE:
6.3.

OsSÓCIOS PARTICIPANTEStêmdireitoareceber aquota-parte que fizeremjus na

distribuição doResultado LíquidodasOperações, objetoda S.C.P., nos termosdaCláusulaXII,
adiante.
6.4.

OSÓCIO PARTICIPANTEtem o direito, caso deseje, de ocupar um dos

apartamentos, desde que em observância dasseguintesformalidades:
(a)

OSÓCIO

PARTICIPANTEpagaráadiáriacomumdescontode20%,comocafédamanhã

incluído,

arcandocomas despesas extras queincorrer, tais comoserviçosde lavanderia,

telefone,
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frigobar,

restaurante,

com

a

prerrogativa

de

cliente preferencial,desdequefora

deferiados etemporada.
(b)

Na ocasião em que estiver ocupando o apartamento do Pool, o SÓCIO

PARTICIPANTEpermanecerá comtodos osseusdireitosaorecebimento dos resultados das
operações naformaprevistanestecontrato;
(c)

OSÓCIO

Central

de

somenteserá

PARTICIPANTEdeverásolicitaraocupação

Reservas

doapartamento

daSÓCIAOSTENSIVA,comantecedênciamínimade

obrigadaa

atendê-lose

houver

atravésda

15dias,aqual

apartamentodisponível,

não

sendogarantidaautilização doapartamentotitulado peloSÓCIO PARTICIPANTEsolicitante.
6.5.

Osaluguéis fixose osdividendosaseremdistribuídosestarãosujeitosàs retenções

tributárias vigentes,àépocadeseucréditooupagamento.

- VII - CESSÃO DE QUOTAS –
7.1.
que

AoSÓCIOPARTICIPANTEficafacultadoodireitodecedera sua quotasocial, desde
juntamente

com

quejulgarconveniente.

sua

unidade

OCessionário

condominial,

na oportunidade em

ficarásub-rogado

emtodas

as

obrigaçõesdecorrentesdesteinstrumento,especialmenteasrelativas
àLocação,aoqualdeveráaderir,atocontínuoàcessão.Para
obrigatóriaanotificaçãodaSÓCIA
transferênciaequalificação

formalizartalcessão,contudo,será

OSTENSIVA,comcópiadodocumentode
doCessionário,noqual

deveráestarclaraaassunção

destenaposiçãocontratualdoCedente,em direitos e obrigações.

- VIII
III - OBRIGAÇÕES DA SÓCIA OSTENSIVA –
8.1.

As obrigações da SÓCIA OSTENSIVA serão desenvolvidas com recursos

financeiros advindos da exploração das atividades da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA
e/ou aportados pelos SÓCIOS PARTICIPANTES e se constituem em:
(a)

administrar as locações das unidades dos SÓCIOS PARTICIPANTES, no

empreendimento imobiliário, bem como suas áreas comuns, recebidos para a formação do

Pool, operações estas que constituem o objeto da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA, de
acordo com seus padrões de qualidade e da MARCA TRAVEL INN associada;
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(b)

cumprir com todas as obrigações perante terceiros que forem necessárias

para

a consecução das operações que são objeto da RESULTS S.C.P. WISE

INDAIATUBA, assumidas

pela

SÓCIA OSTENSIVA,

que

não

terá

poderes

para

constituir obrigações diretamente em nome dos SÓCIOS PARTICIPANTES, mantendose estes, porém, na proporção de suas Cotas-Partes, solidariamente responsáveis com a
SÓCIA OSTENSIVA quanto aos débitos e responsabilidades decorrentes de quaisquer
obrigações da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA, sejam elas fiscais, trabalhistas ou de
qualquer outra natureza, desde que não oriundas de atos ilegais ou de comprovada
má

gestão

praticados

pela

SÓCIA

OSTENSIVA.

Esta

obrigação

dos

SÓCIOS

PARTICIPANTES, relativamente ao período em que permaneceram como sócio, perdurará
mesmo após o término ou eventual rescisão deste Contrato, desde que o questionamento
decorra da operação da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA;
(c)

manter a escrituração contábil e fiscal específica em seus livros próprios,

atravésdeumaempresa

terceirizadadeContabilidadeà

escolha

da

SÓCIA

OSTENSIVAeacusto daS.C.P. de acordo com as normas deescrituração comercial e com
osprincípios gerais da contabilidadegeralmenteaceitos, de todo o movimento de receita
e

despesa

relativo

à exploração dos bens locados, de modo que os SÓCIOS

PARTICIPANTES possam, com pré-aviso, solicitar as informações que julgarem cabíveis.
Elaborarem31dedezembrode

cadaanoBalanço

Patrimonial

e

Demonstração

de

Resultadosque serãoapresentados aos SÓCIOS PARTICIPANTESnoprazode90(noventa)
dias contados do finalde cadaexercício.
(d)

enviarrelatóriossintéticos

mensaiserelatóriosanalíticostrimestraiscomnúmeros

deocupaçãodohotel edemaisinformaçõesquepermitamverificaraintegridadee sucesso do
empreendimentoimobiliário,

bemcomo

equacionarseusriscos,

para

os

adquirentesdasfrações hoteleiras, oraSÓCIOS PARTICIPANTES;
(e)

elaborare divulgarasinformações financeirasperiódicas, trimestraise anuais, nos

termos

daLei6.404/76,sendoastrimestrais

empresa

de

auditoriaindependente

Mobiliários(CVM),desdeque

haja

revisadaseasanuais
e

auditadas,sempre

comregistronaComissão

de

obrigaçãolegaldoreferidoregistronoórgão

por

Valores
regulador

nessesentido;
( f)

d iv u l ga r

asinformaçõesacima

responsabilidadedaSÓCIA

OSTENSIVA,

documentoseinformações
prazo

observando-seoseguinte:

trimestrais

disponíveisàINCORPORADORAeaosadquirentesde
PARTICIPANTES,no

emsiteeletrônicomantidonainternetsoba

de

45

devem
unidadeshoteleiras,

(quarentaecinco)

trimestreaquesereferempor

os
estar

oraSÓCIOS

diasapósoencerramento

do
um
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prazode2(dois)anos.Osdocumentoseinformaçõesanuaisdeverãoestardisponíveisno

prazo

de60(sessenta)diasapósoencerramentodoexercícioaqueserefereetambémporum
prazomínimode2(dois) anos;
(g)

mandarrealizar,ouadmitirarealização,quandosolicitada

SÓCIOS

PARTICIPANTES,

auditoria

externa

e

pelosADERENTES

independente

com

registro

ou
na

ComissãodeValores Mobiliários(CVM), desdequehajaobrigaçãolegal doreferido registro no
órgãoregulador nessesentido,paraverificar a escrituraçãodequetrataa letra “c”, deste item,
ououtrotemarelevanteque

forapontado(projeções,contas,saúde

financeira,etc.),

sempre

asexpensas daS.C.P.;
(h)

fiscalizaraconservaçãodosapartamentosentreguesà

queosmesmoseseusequipamentos

e

locação,cuidando

pertencessejammantidos

em

deconservação,

para

bomestado
funcionamento

elimpeza,ressalvadoodesgastepelousonormaleaofimdestinadopelaspartes.Osequipamentos
e pertences,tais como móveis, utensílios,roupas, etc., queintegrarão o apartamento, se
encontram descritos na relação de bens (Anexo), desteContrato.

- IX - DIREITOS DA SÓCIA OSTENSIVA –
9.1. São direitos da SÓCIA OSTENSIVA, entre outros estabelecidos neste Contrato:
(a)

receber mensalmente nos 8 (oito) dias úteis seguintes à apresentação do

demonstrativo dos resultados mensais, a Taxa de Incentivo de 13,0% (treze

por

cento)do

Lucro Operacional Bruto mensal,por regime de competência;
(b)

receber nos 5 (cinco) dias seguintes ao término do mês de referência, a taxa de

administração equivalente a3,0% (três por cento) da Receita Operacional Bruta mensal da
RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA.

-X- DOS FUNDOS DESTINADOS AO
AO PRÉ-OPERACION
CION AL,
AL, OPERACIONAL, AO
CAPIT
PIT ALDEGI
LDEGIRO E DE RESERVA PARA CONSERVAÇÃO–
CONSERVAÇÃO–
10.1.

A

título

de

Capitalde

Giropara

custear

oinício

dafasepré-operacionaldo

empreendimento, nela compreendida, também, a verba de marketing para divulgação do
empreendimento,a

INCORPORADORApagaráàSÓCIA
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OSTENSIVAovalordeR$3.500,00(trêsmile
quinhentosreais)porcadaunidadeautônomaatribuída,emparcelaúnica,com

vencimento

em

60dias antes doinício dafase pré-operacional.
10.2. OCapitaldeGiro deverásermantido sempreaos níveis atuaisequecorrespondaaovalor
aqui

previsto

multiplicado

pelo

númerodas

unidades

(apartamentos)

emquesedivideoempreendimento,sendocertoque,em casode diminuição do saldo apurado,
no

decorrerdaoperação,

a

SÓCIAOSTENSIVAsolicitarádeimediatoaos

PARTICIPANTESocomplementonecessário.

Toda

distribuição

SÓCIOS

deresultados

apenasocorreráseoCAPITALDEGIROnecessárioa

manter

aoperaçãodoEmpreendimentoestiver em seunível próprio.
10.3. Seráretidomensalmente, pelaSÓCIAOSTENSIVA, umpercentual equivalente a1%(um
por cento) ao mês do (GOP) Lucro Operacional, com afinalidade de constituir um Fundo de
Reserva para Conservação e Revitalização dos apartamentos, denominado F.R.C.R,
destinado a custear as despesas com a reposição esubstituição deequipamentos, mobiliário
eitens

dedecoração

das

SistemaPoolHoteleiro.Estepercentualde

unidadeshabitacionaispertencentesao

arrecadação

estarávinculado

àcapacidade

defluxodecaixadaSCP,
podendoseralteradomedianteanecessidadejustificadapelaSÓCIAOSTENSIVAaoConselho
deRepresentantes

daSCP,

nãoconsiderado

este

percentual

para

efeitodecálculodeapuraçãoderesultadomensal.
10.3.1.AReservapara conservação e revitalização dos apartamentos nãose aplicaàs obras
eàs despesasrelativasaos trabalhos de pequena manutenção de rotina, nem às grandes
reparações, modificações ou aumentos doEMPREENDIMENTO, tampoucoaosdefeitos
construtivos,objeto da garantiadadapelosconstrutores.

- XI -RESULTADO DAS OPERAÇÕES (LÍQUIDA E BRUTA)
BRUTA)–
11.1.RESULTADO LÍQUIDO – é o que será apuradoanualmente eédefinidocomoa
diferençaentreo GOP(Item
11.2.),menos:
GOP
(a)

Taxade Incentivodeadministração;

(b)

AuditoriaExterna;

(c)

Fundodereserva patrimonial;
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(d)

Gastos com propriedade/ativos;

(e)

IPTUeSegurosgerais.

11.2.

RESULTADOGOP

(BRUTO)–

ÉoequivalenteaoResultadoBrutoOperacional,ouseja,aqueleapuradoentreadiferençadareceita
brutade vendas menos:
(a)

as despesas operacionais do empreendimento, incluindo a remuneração da

SÓCIA OSTENSIVA, de 3% (três por cento) sobre a receita bruta mensal da S.C.P.; e
(b)

as despesas com impostos incidentes sobre a receita.

Parágrafo Único: Se houverRe
Res
ResultadoPosi
ultadoPositiv
tivodaE
odaExplora
ploração(GOP
o(GOP), poréminsuficiente para
compensareventualRe
Res
ResultadoNega
ultadoNegativ
tivodaEx
odaExplor
ploração(
ação(G
o(GOP)acumulado,referente
aosmesesanteriores,nãohaverápagamento dequalquervaloràSÓCIA OSTENSIVA,àexceção
do aporte aoFundodeReserva para contingências de pessoal.
11.2.1. A RECEITA BRUTA DAS OPERAÇÕES COMPREENDERÁ::
(a)

todas as importânciasrecebidas pela SOCIEDADEemdecorrênciados Contratos

deSublocaçãoou outrasformas deoperaçãodaunidadedosSÓCIOS PARTICIPANTES;
(b)

quaisquerimportânciasrecebidaspelaS.C.P.comoindenizaçãopor danos causados

aos apartamentos;
(c)

os

resultadosdas

depositadosemcontaoua

aplicaçõesfinanceiras

de

ordemdaS.C.P.,

todos

os

ficandoos

saldos

existentese

resultadosdetais

aplicaçõesincorporados às receitas;
(d)

outrasreceitasoriundas daoperaçãodaS.C.P.

11.3. AS DESPESAS PAGAS OU INCORRIDAS PELAS.C.P. COMPREENDERÃO:
(a)

Custocompessoaleoperacional,devidamenteregistradosnoCondomínioavisos

lançamento e derelatórios, contribuições previdenciárias,

de

impostos e taxas inerentes à

atividade, conforme legislação em vigor, custos administrativos

e contábeis, serviços

deterceiros,inclusive oslegais, provisões paraférias, 13ºsalário, gratificações, participação
nos

lucros

ouresultados,

provisões

para

processos

em

andamentoe

passivos

latentes,despesasdeviagens de promotores;
(b)

Custos

deintermediação

administrativos,serviços
para

deterceiros,custos

aslocações,publicidadee

legais,

comissões

propaganda,comissões

de

agentesdeviagens;
(c)

Materiaiseserviçosdequalquernatureza,seguros,fornecimentodeluz,força,gás

telefone;
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e

(d)

Taxas deserviços públicos erateiodedespesas condominiais;

(e)

TaxadeIncentivodaadministraçãodaSÓCIAOSTENSIVA,queserádeduzida

apósaapuraçãodoresultado brutooperacional domêspor competência;
(f)

Despesas legais,

de postagem, de impressos, todas

as

demais

necessáriasequetornamviávelofuncionamentoeaoperação

despesas

doPool,desdeque

devidamentecomprovadas;
(g)

Astaxas condominiais ordinárias;

(h)

Impostos incidentes sobrereceitasauferidas,taiscomo:PIS,COFINS,ISSe outros

quevieremaser

criados,sempre

calculadosde

acordocoma

alíquotavigenteà

época

dorecolhimento,inclusive ImpostosobreaRendaeContribuiçãoSocial;
Parágrafo Único: Qualquer despesa operacional, ainda quereferente àsdívidas anteriores,
será

computada

apóso

investimentosoureformas

dos

cálculodos

13%da“TaxadeIncentivo”,assimcomoos

apartamentoseos

aluguéis

pagos

aosSÓCIOS

PARTICIPANTES.

- XII - DISTRIB
STRIBUIÇ
UIÇÃODOLUC
OLUCRO 12.1.

OSÓCIO PARTICIPANTEterá direito à quota-parte do lucro líquido proporcional

apósadeduçãodaparticipaçãodaSÓCIA

OSTENSIVA.Orateioaos

SÓCIOS

PARTICIPANTESseráfeito nos moldes da fórmula abaixo:
LUCRO LÍQUIDO ADISTRIBUIR XQUOTA-PARTE DO(s)APARTAMENTO(s) NA
OPERAÇÃOHOTELEIRA
12.1.1. Aquota-partedecadaum dosapartamentosserá igual a1(um) percentual sobreo
número totaldeapartamentosparticipantesdoPOOL,ou1/nºaptos.
12.1.2. Esta distribuição estásubordinadaà existência defundosnocaixaqueasuporte.
12.1.3.

Adistribuiçãodas

participações

nolucrolíquidoseráefetuada

mêsdoanosubsequenteàqueleemque

atéofinaldoterceiro

osresultadosforemapurados,estando,

todavia,subordinadaà disponibilidadefinanceira daS
S.C.P.
.C.P.
12.1.4.

ASÓCIA

OSTENSIVA,aseuexclusivocritério,poderárealizaradiantamentodas

distribuiçõesdasparticipaçõesnolucrolíquido.
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12.1.5. Oresultadonegativoserá suportadopelosSÓCIOS PARTICIPANTES.

- XIII
III - CONSELHO DE REPRESENTANTES–
REPRESENTANTES–
13.1.

Os

membros

do

Conselho

de

Representantes

serão,

automática

e

obrigatoriamente, os mesmos membros do Conselho Fiscal do CONDO-HOTEL TRAVEL
INN WISE INDAIATUBA, com idêntico mandato.
13.2.

OConselhode Representantesseráformado por, pelo menos,03(três)SÓCIOS

PARTICIPANTES, sendo um deles escolhido pelos demais para ser o Presidente, na
primeira reunião que se seguir à indicação.
13.3.

São atribuições do Conselho de Representantes:

(a)

dar sua aprovação ou consentimento a atos a serem praticados pela SÓCIA

OSTENSIVA, devendo eventual recusa ser fundamentada e feita por escrito, para pedir
esclarecimentos ou eventuais alterações à SÓCIA OSTENSIVA;
(b)

examinar a escrituração da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA, emitindo

parecer, podendo, entretanto, determinar a contratação de auditoria externa ou consultoria
contábil/tributária permanente ou temporária, correndo os gastos respectivos às expensas
da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA;
(c)

agir como procuradores dos SÓCIOS PARTICIPANTES para vistoriar e receber as

unidades autônomas, no Término deste Contrato, caso estes optem expressamente por não
o fazerem;
(d)

encaminhar à SÓCIA OSTENSIVA, sempre por escrito e com urbanidade,

quaisquer questionamentos, dúvidas ou sugestões relativas às atividades da RESULTS
S.C.P. WISE INDAIATUBA, sendo que a SÓCIA OSTENSIVA, por sua vez, buscaráno
prazo de 15 (quinze) dias, responder, também por escrito, às indagações levantadas;
(e)

receber citação, na pessoa do seu Presidente, em ação ou demanda, em qualquer

foro ou instância, que eventualmente venha a ser proposta pela SÓCIA OSTENSIVA contra
os SÓCIOS PARTICIPANTES.
13.4.

Os conselheiros serão eleitos em Assembleia Geral, não receberão remuneração

e não responderão em qualquer caso, individual ou coletivamente, pelas obrigações dos
seus representados.
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13.5.

Osconselheirosnomeadosreunir-se-ão,

antecedênciamínimade

5(cinco)

semprequeconvocados,com
diaspelaSÓCIA

OSTENSIVAoupor

qualquerumdeles,podendodeliberar,emprimeiraconvocação, coma presençadetodos osseus
membrose, emsegundaconvocação,compelo menos dois deles.
13.6.

Das reuniões do Conselho de Representantes lavrar-se-á Ata a fim de que dela

conste, de forma sumária, as deliberações havidas e aprovadas por maioria de votos.
13.7.

Aplicam-se ao Conselho de Representantes e às suas reuniões, no que couberem,

as disposições estipuladas na Convenção do Condomínio, relacionadas ao Conselho Fiscal
condominial.

- XIV
XIV - ASSEMBLÉIAS GERAIS DE SÓCIOS 14.1.

OsSÓCIOS

PARTICIPANTESreunir-se-ãoemAssembleia

GeralOrdináriapara

discutirevotarsobreaeleiçãodosmembrosdoConselho
deRepresentantes,aprovaçãodascontas

doexercícioedoorçamentoparao

exercícioseguinte,devendo fazê-lonos 4(quatro) meses anteriores ao encerramento do
exercício fiscal e, extraordinariamente, sempre que for necessário.
14.2.

AconvocaçãodaassembleiaserárealizadapelaSÓCIA OSTENSIVAoupelo Conselho

deRepresentantes,mediantecomunicaçãoescrita enviadaaos SÓCIOS PARTICIPANTES,nos
endereços constantes dos registrosdaS.C.P.,comantecedênciamínimadeoito dias,naqual
constaráa ordemdo dia,olocal,adata ea hora desuarealização.
14.3.

As

Assembleias

presençamínimade

metade

Gerais

serãoinstaladas

dosSÓCIOS

em

primeiraconvocação

PARTICIPANTESe,em

com

a

segundaconvocação,

realizadameiahoraapósa primeira, independentemente denovacomunicação,comqualquer
númerodepresentes.
14.4.

A assembleiageral será presidida por um SÓCIO PARTICIPANTE e secretariada

pelo representante daSÓCIAOSTENSIVA.
14.5.

ASÓCIA

direitoavotoemnomepróprio.

OSTENSIVAparticiparádasassembleiasgerais,masnãoterá
Contudo,

votaráem

nomedosSÓCIOS

PARTICIPANTESausentesàAssembleia,atravésda outorgademandatoespecíficoparatalfim.
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14.6.

Nasassembleiasgerais,cadaunidadeautônomacorresponderá

aunidadepertencer

amaisdeuma

pessoa,

a

umvoto.Se

deveráserdesignadaumadentre

elas,porescrito,para
representarasdemaisperanteaS.C.P.,sobpenadesuspensãotemporáriadoexercíciodosdireitos
assegurados pelopresente Contrato.
14.7.

Asdecisõesserãotomadas por maioriasimplesdevotos,ouseja, pela deliberaçãode

metademaisumdosvotos presentesàAssembleia Geral,salvo sea matéria for a dissolução da
sociedade

ou

a

destituição

da

OSTENSIVA,quandoadeliberaçãosóterávalidadesetomadapor

SÓCIA

2/3

dos

membrosparticipantesdaS.C.P.
14.8.

As decisões das assembleias gerais serãoregistradasematas,nolivro próprio,

lavradaspeloSecretárioda

mesaquedirigirareunião,

Asatasserãoassinadasportodososintegrantesda
suascópiasenviadasaosSÓCIOS

mesa

PARTICIPANTES,

ouporquemele
diretora

determinar.

dostrabalhos

e

nosdezdiassubsequentes,

pormeiodecartaregistrada.

- XV - VIGÊNCIA –
15.1.

O presente Contrato entra em vigor nesta data e seu prazo terá a duração de 5

(cinco) anos a contar da Data de Abertura do TRAVEL INN WISE INDAIATUBAsob a
administração

daSÓCIA

OSTENSIVA,circunstânciaqueseverificarácomo

encerramentodoprazodo“softopening”.
15.2.

Fica estabelecido que as relações jurídicas constantes neste Contrato sejam

interligadas com aquelas do Contrato de Serviços De Administração Condominial,
Hoteleiros E de Assessoria Técnica do TRAVEL INN WISE INDAIATUBA, e locação não
residencial das unidades do Pool Hoteleiro, de modo que o término, renovação ou
prorrogação do prazo de um contrato, por que motivo for, a critério da SÓCIA
OSTENSIVA,poderá implicar no término, renovação ou prorrogação do outro, respeitadas
as penalidades eventualmente aplicáveis e especificamente apresentadas em ambos os
contratos, em caso de resolução ou término antecipado.
15.3.

O presente Contrato será prorrogado automaticamente e por igual período, nas

mesmas condições aqui estipuladas, se nenhuma das Partes, com 06 (seis) meses
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contados de seu término, não comunicar à outra a sua eventual decisão de não renová-lo.
15.4.

Caso os Apartamentos, durante o prazo de vigência deste Contrato, venham a ser

alienados pelos respectivos SÓCIOS PARTICIPANTES, a SÓCIA OSTENSIVA deverá ser
comunicada por escrito, sendo que os direitos e deveres decorrentes deste Contrato serão
automaticamente cedidos ao novo adquirente. Fora esta hipótese, nenhuma outra cessão
de direitos e deveres do SÓCIO PARTICIPANTE será possível sem a anuência prévia e
escrita da SÓCIA OSTENSIVA.
15.5.

Os SÓCIOS PARTICIPANTES, em caso de alienação, deverão solicitar à SÓCIA

OSTENSIVA a emissão de Declaração Negativa de Débitos.

- XVI
XVI - DENÚNCIA E RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO–
DIREITO–
16.1.

OsSÓCIOS

PARTICIPANTESadmitemque

SOCIE
SOCIEDADEedaoperaçãoquese
DE

o

sucesso

da

pretendeéabsolutamenteindispensável

àmanutençãodaunidadeentreeles,de
irrevogáveleirretratável,a

para

talmodoque

manter

o(s)

seu(s)

se

comprometem,deforma

apartamento(s)

naS.C.P.durante

oprazodevigênciadestecontrato,ficandovedadaaoperaçãodesaídadosistema poolhoteleiro.
16.2.

Nahipótesedeocorrerrescisõesdos

SÓCIOS

PARTICIPANTES,

contrariandoaformaçãodestecontrato,quetemporprincípiobásicoacongregação
(cem

por

cento)dos

proprietários

dos

apartamentos,

para

de

100%

viabilizar

a

operaçãodelocaçõesemgrupo,poderá aSÓCIAOSTENSIVAdar ciência aos demais SÓCIOS
PARTICIPANTES

des
desuadec
uadecisão
sãodedenun
edenunciar

osContratosdehospedagem
ocupantesdasunidades

aS.C.P.
aS.C.P.,
.C.P.

ououtrosquetenhamsido

habitacionais,paradevoluçãodos

PARTICIPANTESnoestado
PARTICIPANTESdeverão

e

emquese

bem

assimdenunciar

formalizadoscom
apartamentos

encontrarem,caso

assumir,

nahipótesedos

os

aosSÓCIOS

emqueosSÓCIOS
apartamentosestarem

ocupados,osdireitosdeproprietários comrelação aos ocupantes dos apartamentos. OSÓCIO
PARTICIPANTEcontinuará

ater

nesseinstrumentoatéo

da

prosseguimento

da

dia

todos
devolução

operação

os

direitos

e

doA
AP ARTAMENTO
NTO.

obrigações
A

previstos

viabilidade

do

dependerá,especialmente,daorientaçãodaSÓCIA

OSTENSIVA,aqualpoderá entenderviávelacontinuidade daoperaçãoeacertarcomosSÓCIOS
PARTICIPANTES, ouseuConselho de Representantes,novaformadecontratação para dar
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continuidade

aoPOOLque

éa

exploração

doconjuntodasunidades

condominiais

comcompleta ofertade prestaçãodeserviços dehotelaria.
16.3.

TodoequalquermaterialexistentequepromovaamarcaT
TravelInndeixaráde
lInn

ser

utilizado nomomento dadenúnciadoContrato.

- XVII
XVII - OUTRAS CAUSAS DE TÉRMINO 17.1.

Na hipótese de término de comum acordo entre as Partes, seja a que título for, do

Contrato de Administração Condominial de Natureza Hoteleira e Assessoria Técnica do
CONDO-HOTEL TRAVEL INN WISE INDAIATUBA, impondo a extinção da referida
sociedade, que não implique em pagamento de penalidade, o automático término deste
Contrato ocorrerátambém sem o pagamento de penalidade.
17.2.

Caso a SÓCIA OSTENSIVA venha solicitar o término antecipado deste Contrato,

sem que tenha ocorrido nenhum evento mencionado neste instrumento que dê causa, e
sem que os SÓCIOS PARTICIPANTES estejam inadimplentes com relação a quaisquer de
suas obrigações ora pactuadas, ficará obrigada a pagar a estes as perdas e danos
decorrentes de seu ato, no valor atual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados
monetariamente a partir da data deste instrumento pelo IGPM-FGV.
17.3.

Fica ajustado também que se o Condomínio, representando os interesses

individuais homogêneos do TRAVEL INN WISE INDAIATUBA, sem justa causa terminar
este Contrato antecipadamente ou a SÓCIA OSTENSIVA for injustamente colocada na
impossibilidade de exercer plena e satisfatoriamente suas atividades por fato imputável ao
Condomínio e/ou aos Condôminos, a S.C.P. deverá quitaras parcelas decorrentes dos
serviços prestados até o encerramento das atividades da SÓCIA OSTENSIVA, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua decisão, sem embargo do
pagamento perdas e danos abaixo definidas:
(a)

caso a rescisão ocorra antes da abertura do empreendimento ao público, amulta

estabelecida será de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
(b)

se a rescisão ocorrer após a abertura do empreendimento ao público,deverá ser

descontado 20% (vinte por cento) do valor acima citado, para cada anode operação.
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17.4.

A multa estabelecida nos itens anteriores deverá ser paga dentro do prazo máximo

de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da declaração da rescisão.

- XVII
XVIII
III - PROCEDIMENTOS DE TÉRMINO –
18.1.

Terminado este Contrato, por que motivo for, com a liquidação da RESULTS

S.C.P. WISE INDAIATUBA, as seguintes providências deverão ser adotadas pela SÓCIA
OSTENSIVA:
(a)

paralisação imediata do uso da MARCA TRAVEL INN;

(b)

transferência,

dentro

da

menor

periodicidade

possível,

da

sua

sede,observado o disposto no item subsequente;
(c)

prestaçãode contas final conforme observado o abaixo disposto, e apuração

de haveres e deveres, transferindo eventuais saldos positivos apurados aos SÓCIOS
PARTICIPANTES ou a quem estes indicarem. O acerto de contas final deverá se basear
nos

lançamentos

contábeis

por

regime

de

competência,

sujeitando-se

oSÓCIOPARTICIPANTE a receber eventual rendimento pendente e apurado dessa
forma, na data em que houver, para tanto, disponibilidade de caixa;
(d)

fornecimento de cópia de todos os documentos contábeis dos últimos 12 (doze)

meses de apuração, observado o disposto no item subsequente;
(e)

manutenção e guarda pelo prazo legal dos documentos contábeis das operações

da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA, disponibilizando cópias às expensas do
solicitante, bem como permitindo análise e a realização de auditoria por parte dos SÓCIOS
PARTICIPANTES ou terceiros por estes indicados;
(f)

devolução das áreas comuns e dos Apartamentos, respectivamente ao Conselho

de Representantes, ficando ressalvada eventual demora nessa devolução decorrente da
vigência do contrato de hospedagem ou em virtude de retenção indevida por parte do
respectivo ocupante, ficando a SÓCIA OSTENSIVA, nesse último caso, autorizada a
tomaras medidas judiciais visando a desocupação, correndo as respectivas despesas por
conta da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA.
18.2.

Fica ajustado que se o Término da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA se der

por ato de qualquer das Partes, sem que a outra esteja inadimplente, todas as despesas
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apuradas com seu encerramento serão assim atribuídas:
(a)

por ato da SÓCIA OSTENSIVA - deverá arcar integralmente com as despesas de

transferência de sua sede, encerramento de suas atividades junto aos órgãos públicos, bem
como com as apontadas na letra (d) do item anterior, e outras que eventualmente se façam
necessárias, sem prejuízo da multa especificada no item 17.2 deste instrumento; (b) porato
dos SÓCIOS PARTICIPANTES - estes deverão arcar integralmente com as despesas
de transferência de sede da SÓCIA OSTENSIVA, encerramento de suas atividades junto
aos órgãos públicos, bem como com as apontadas na letra (d) do item anterior, e outras
despesas que eventualmente se façam necessárias, sem prejuízo da multa especificada no
item 17.3 deste instrumento.
18.3.

A SÓCIA OSTENSIVA teráaté

90 (noventa) dias após o encerramento de

suas atividades para fazer a prestação de contas final, devendo o Conselho de
Representantes em até 30 (trinta) dias do recebimento de referida prestação de contas,
manifestar-se por escrito sobre as mesmas, sob pena de não o fazendo serem as contas
consideradas aprovadas.

- XIX
XIX - MANDATO –
19.1.

Neste ato e por força do presente Contrato, pelo prazo que a relação jurídica

perdurar, os SÓCIOS PARTICIPANTES nomeiam e constituem:
(a)

a SÓCIA OSTENSIVA sua bastante procuradora, outorgando-lhe poderes para

que ela, agindo em nome e por conta destes, em sua ausência,
ausência os represente nas
Assembleias Gerais de Condomínio, podendo, para tanto, analisar, discutir e votar todos os
itens da Ordem do Dia e outros que venham a ser suscitados durante a Assembleia,
apresentar impugnações, consignar declarações e votos, secretariar os trabalhos, e, enfim,
praticar todos os atos que se façam necessários ao bom desempenho do presente
instrumento de mandato. A SÓCIA OSTENSIVA, na condição de procuradora, fica obrigada
a se abster de votar nas assembleias, sempre que a matéria em discussão envolver assunto
em que tenha interesse direto;
(b)

os membros do Conselho de Representantes, para em nome deles receber

citação na pessoa do seu Presidente, em ação eventualmente contra ou promovida pela
SÓCIA OSTENSIVA, bem como para vistoriar e receber as unidades autônomas se
terminado este Contrato, firmando o devido Termo de Recebimento.
Parágrafo Único – Dentre os inúmeros poderes atribuídos pelos SÓCIOS PARTICIPANTES
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à SÓCIA OSTENSIVA, descritos no corpo do presente instrumento, evidencia-se aquele em
que SÓCIA OSTENSIVA está devidamente autorizada a formalizar os contratos de
hospedagem com os ocupantes dos apartamentos.

- XX - DISPOSIÇÕES GERAIS 20.1.

Nenhum atraso, omissão ou falha no exercício de qualquer direito ou faculdade

prevista na lei ou neste Contrato, será tido como novação ou renúncia a tal direito ou
faculdade, nem como aquiescência ao evento que lhe tenha dado origem. A renúncia de
qualquer das partes a direito ou faculdade conferida neste Contrato deverá ser manifestada
sempre por escrito.
20.2. Ressalvadas as disposições expressamente previstas neste instrumento, o presente
Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus
sucessores a qualquer título, e substitui quaisquer entendimentos e avenças anteriores,
escritas ou verbais, entre as partes em relação ao seu objeto, sendo que os casos omissos
serão resolvidos pela SÓCIA OSTENSIVA em conjunto com o Conselho de Representantes.
20.2.1. Não será admitida qualquer alteração, modificação ou acréscimo ao presente
Contrato, salvo mediante avença escrita assinada pelas Partes.
20.3.

Nahipótese de serem promovidas ações judiciais contra a RESULTS S.C.P.

WISE INDAIATUBA, os SÓCIOS PARTICIPANTES e/ou a SÓCIA OSTENSIVA, em
decorrência de atos praticados durante a sua operação regular, os custos e despesas de
defesa e de pagamento de eventuais indenizações serão suportados pela RESULTS S.C.P.
WISE INDAIATUBA.
20.4.

A declaração de nulidade de qualquer cláusula do presente instrumento, por

decisão judicial definitiva, não afetará a validade das demais cláusulas, que continuarão em
vigor, produzindo seus efeitos próprios, devendo as partes, em boa fé, negociar a
substituição da disposição anulada por outra que atenda às mesmas necessidades.
20.5.

Considerando a necessidade de o TRAVEL INN WISE INDAIATUBA ter

apartamentos adequados ao uso de portadores de necessidades especiais, fica ajustado
que alguns apartamentos serão adequados para tal fim, não só na parte construtiva, como
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também no que toca à sua montagem, equipagem e decoração, correndo os custos
correspondentes por conta da RESULTS S.C.P. WISE INDAIATUBA, sendo considerado
como uma Despesa da Propriedade.

- XXI
XXI - DO FORO 21.1.

As partes elegem o Foro da Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para

nele serem dirimidas as dúvidas e questões decorrentes deste contrato, com renúncia a
qualquer outro por mais privilegiado que seja ou se torne, arcandoa Parte vencida em
procedimento judicial com as custas e despesas do processo e com a verba honorária da
sucumbência.
Subscrevem

o

presente

contrato,

inicialmente,

a

SÓCIA

OSTENSIVA RESULTS e a SÓCIA PARTICIPANTE CONGESA, em assentimento ao que
nele se acha estabelecido e sujeito a adesão dos futuros adquirentes das unidades
doempreendimentos imobiliários nele especificado.
Por conseguinte, os SÓCIOS PARTICIPANTES irão a este se
vincular, individualmente, mediante a sub-rogação de direitos da SÓCIA PARTICIPANTE
CONGESA, no momento em que adquirirem suas unidades.
Assim sendo, firmam as Partes o presente Contrato, elaborado em
03 (três) vias de um só lado, ambas de igual teor, juntamente com as duas testemunhas
abaixo, declarando as partes que o não exercício de qualquer de seus direitos neste
previstos, ainda que reiteradamente, não significará sua novação ou alteração.
Indaiatuba, 11 de fevereiro de 2015.

______________________________________________________
RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRADORA LTDA
sócia ostensiva
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______________________________________________________
CONGESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
sócia participante
Testemunhas:
1._______________________________________2.______________________________________
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