
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL 

 
 

Pelo presente instrumento particular de CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL, de um 
lado, os PROMITENTES CONTRATANTES, nomeados e qualificados na 
cláusula 01, doravante designados simplesmente CONTRATANTES, e, do 
outro lado, os PROMISSÁRIOS CONTRATADOS nomeados e qualificados na 
cláusula 02, doravante designados simplesmente CONTRATADOS, e que os 
CONTRATADOS prometem CONSTRUIR o imóvel ao CONTRATANTE e este 
convenciona ADQUIRIR-LHE, o imóvel descrito no item 03, pelo preço certo e 
ajustado de:  
R$ ________________ (__________________________________________), 
nos termos e condições estipulados no item 04, que mutuamente aceitam e 
outorgam, a saber:  
 

01 – CONTRATANTES 

 
NOME:_________________________________________________________ 
PROFISSÃO:____________________________________________________ 
RG:____________________________________________________________ 
CPF:___________________________________________________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________________________ 
 
NOME:_________________________________________________________ 
PROFISSÃO:____________________________________________________ 
RG:____________________________________________________________ 
CPF:___________________________________________________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________________________ 
 

02 – CONTRATADOS 

 
RAFAEL ROSAS NASCIMENTO, solteiro, brasileiro, Engenheiro Civil, portador 
do RG 35.967.967-5, CPF 227.899.228-70, residente e domiciliado na Rua das 
Magnólias, 151, casa 80, Condomínio Magnólias 2, Jardim das Magnólias, 
Araraquara, São Paulo e ANDRÉ DI NARDO, casado, brasileiro, portador do 
RG 8335676, CPF 127.832.098-96, residente e domiciliado na Rua das 
Magnólias, 151, casa 08, Condomínio Magnólias 2, Jardim das Magnólias, 
Araraquara, São Paulo. 
 

03 – DESCRIÇÕES DO IMÓVEL 

 
MATRÍCULA:____________________________________________________
ÁREA TERRENO:_________________________________________________ 
ÁREA CONSTRUÇÃO:_____________________________________________ 
DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO. 
 
 



04 – FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
PREÇO TOTAL  
R$________________ (__________________________________________) 
que serão pagos da seguinte forma: 
 
SINAL:  
R$________________ (__________________________________________), 
a título de Sinal e Princípio de Pagamento. 
 
SALDO:  
R$________________ (__________________________________________), 
com pagamento através de financiamento bancário a ser realizado no ato da 
transferência do imóvel. 
 

05 – DECLARAÇÕES FINAIS 

 
5.1. - Os CONTRANTES, concordam e declaram que estão cientes e são 
responsáveis pelo pagamento de todos os itens, documentos e taxas como: 

▪ Projeto e planilhas para financiamento CAIXA; 
▪ Valor abertura conta corrente CAIXA; 
▪ Vistoria Engenharia CAIXA; 
▪ Taxa de acompanhamento de obra (TAO); 
▪ Prestações mensais, conforme Cronograma (PFUI); 
▪ Caixa padrão DAAE e respectivos materiais para instalação; 
▪ Poste Padrão CPFL; 
▪ Taxa ligação DAAE e CPFL; 
▪ Habite-se; 
▪ DISO, CND da Receita Federal; 
▪ Averbação da construção (Cartório Registro de Imóveis); 
▪ Registro do contrato da CAIXA no Cartório de Registro de Imóveis; 
▪ ITBI; 
▪ ISSQN (Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza); 
▪ Valores e formas de pagamentos referentes à diferença da construção 

(caso exista) deverão ser previamente combinadas e acertadas no ato 
da assinatura deste CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL; 

▪ Porta Blindex (caso exista área de iluminação), todos os custos que 
envolvam à instalação da mesma, serão responsabilidade dos 
CONTRATANTES; 

▪ Muro, portão, calçada da rua, terraplanagem, limpeza do terreno, muro 
de arrimo serão responsabilidade dos CONTRATANTES. 

 
5.2. - A posse do imóvel dar-se-á quando o término e quitação do valor integral 
do imóvel.   
 
 
 
 
 
 



5.3. - Cabe ao corretor de imóvel: 
NOME:_________________________________________________________ 
RG:____________________________________________________________ 
CPF:___________________________________________________________ 
CRECI:_________________________________________________________
a análise de todos os documentos inseridos nesta negociação, 
responsabilizando-se integralmente por esta verificação, assim como o auxílio 
em todas as documentações, medições, pagamentos e toda e qualquer 
intermediação que venha a ocorrer entre os CONTRATANTES e 
CONTRATADOS. 
5.4. - Fica eleito o foro de Araraquara SP para solução de quaisquer dúvidas ou 
litígios decorrentes deste contrato. 
5.5. - O presente instrumento obriga em todos os seus termos, itens e 
condições os CONTRATANTES por si, seus bens, herdeiros ou sucessores, a 
qualquer título. 
5.6. - A garantia da construção será de 5 (cinco) anos a partir da entrega da 
obra. A garantia será contra vícios e defeitos de construção, ficando os 
CONTRATADOS isentos da responsabilidade referente a qualquer dano 
relacionado a alguma intervenção que venha a ser executada e/ou sobre a 
ausência de manutenção. Ficam também os CONTRATADOS isentos da 
responsabilidade de qualquer aparecimento de umidades devido à 
impermeabilização através de concretagem ou qualquer intervenção na área 
permeável do lote, conforme apresentada no projeto aprovado pela prefeitura.  
5.7. – PRAZO: ___________________________________________________ 
(contados a partir da liberação para início da obra). 
 

06 – OBSERVAÇÕES 

 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 



MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

A construção do imóvel seguirá as especificações, conforme abaixo: 
 
TERRENO 
1) Muro de arrimo, limpeza do terreno e terraplanagem são 

responsabilidades dos CONTRATANTES; 
 

FUNDAÇÃO 
2) Fundação, viga baldrame e brocas conforme projeto de engenharia; 

 
ESTRUTURA 
3) Alvenaria com tijolos cerâmicos de 8 (oito) furos; 
4) Laje de concreto pré-moldada; 
5) Contrapiso de concreto em toda a construção; 
6) Calçada ao redor da casa com largura de 80,00cm; 
7) Chapisco e Reboco em todas as paredes e lajes da casa; 
8) Batentes de madeira na porta da sala (80,00cm), quartos (80,00cm) e 

banheiro (70,00 cm), portas de madeira lisa (quartos e banheiro) e 
frisada na sala. Guarnições em todas as portas de madeira; 

9) Instalação das fechaduras internas e externas; 
 

COBERTURA 
10) Cobertura em madeira bruta, telhas cerâmicas (romana) e calhas 

(divisas); 
 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
11) Execução completa da Instalação Hidro sanitária; 
12) Instalação de 1 caixa d`água (500 litros); 
13) Tubulação caixa d`água:  

▪ Cozinha (1 ponto) 
▪ Banheiro (3 pontos: lavatório / vaso sanitário / chuveiro). 

Tubulação água da rua: 
▪ Cozinha (1 ponto) 
▪ Tanque (1 ponto) 
▪ Máquina de lavar roupas (1 ponto) 
▪ Banheiro (1 ponto) 
▪ Entrada Terreno (1 ponto) 

14) Instalação de 1 caixa de gordura para cozinha, 1 ralo de 100mm no 
banheiro e 1 saída de esgoto para tanque e máquina de lavar; 

15) Vaso sanitário com caixa acoplada na cor branca, lavatório com base 
acoplada da mesma marca, modelo e cor do vaso sanitário; 

16) Instalação da pia de cozinha em mármore sintético (até 1,5m), fixado 
com mão francesa; 

17) Tanque de mármore sintético; 
18) Instalação das torneiras e acabamentos de registro (tanque com saída 

para máquina de lavar, pia da cozinha, lavatório do banheiro); 
 



INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
19) Execução completa da Instalação Elétrica monofásica (127V); 
20) Instalação de todas as tomadas e interruptores; 
21) Fios elétricos antichamas; 
22) Poste padrão adquirido pelos CONTRATANTES, caso haja roubo da 

fiação externa, o mesmo será responsabilidade dos CONTRATANTES; 
 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS 
23) Piso cerâmico até R$ 12,50/m² (a ser escolhido pelos 

CONTRATANTES, mediante estágio da obra), em toda a casa; 
24) Azulejos cerâmicos até R$ 12,50/m² (a ser escolhido pelos 

CONTRATANTES, mediante estágio da obra), na cozinha e banheiro 
até o teto. Caso exista escolha de pisos e azulejos diferenciados, o valor 
da diferença dos materiais e mão de obra será responsabilidade dos 
CONTRATANTES; 

25) Na parede que divide sala e cozinha, caso exista mureta (cozinha 
americana), será instalado azulejo no lado interno (cozinha), podendo 
ser instalada uma pedra balcão sobre a mesma, fornecida pelos 
CONTRATANTES e negociado o valor da mão de obra para a instalação 
(valor pago adiantado); 

26) Soleiras de granito nas portas da sala, cozinha e banheiro; 
 

ESQUADRIAS 
27) Esquadrias metálicas com pintura eletrostática e vidros instalados 

(branca): porta da cozinha, veneziana nos quartos, vitrô na sala e 
banheiro. Podendo estes serem alterados por blindex mediante estágio 
da obra; 

28) Caso existam esquadrias de blindex, os valores referentes ao blindex, 
soleira/peitoril, e mão de obra para o requadro e instalação da 
soleira/peitoril, serão responsabilidade dos CONTRATANTES e deverão 
ser pagos adiantados; 
 

PINTURA 
29) Paredes internas amaciadas com massa corrida; 
30) Pintura com uma cor interna e uma cor externa. Verniz nas portas e 

beirais; 
31) Moldura de gesso em todos os ambientes internos da casa; 

 
OBSERVAÇÕES 
32) Os CONTRATADOS não colocarão qualquer tipo de acessório na obra, 

tais como: lustres, interfone, cerca elétrica, armários e box; 
33) Caso exista Platibanda, os valores referentes às calhas serão 

responsabilidade dos CONTRATANTES; 
34) Será responsabilidade dos CONTRATANTES a determinação do local e 

o custo do material e mão de obra para a construção do local para 
botijão de gás e instalação do encanamento para este fim; 

35) Não nos responsabilizamos pelos materiais trocados como: pisos, 
torneiras, gabinetes, pias, portas e janelas; 

36) Caso ocorra a construção do muro durante a obra, nenhum material 
poderá ser estocado no interior da construção como: cimentos, ferros e 



ferramentas do pedreiro contratado pelos CONTRATANTES; 
37) Itens com valores acima do orçado serão pagos pelos 

CONTRATANTES diretamente com a loja; 
38) Será emitido o Habite-se ao término da construção. Projeto aprovado e 

as documentações para o financiamento imobiliário são 
responsabilidade dos CONTRATANTES assim como os valores 
referentes a impostos e taxas: Receita Federal (DISO), ISSQN e outras 
taxas que forem referentes ao imóvel; 

39) Não existe a possibilidade de qualquer alteração do projeto após 
aprovação do mesmo na prefeitura. 

40) A garantia da construção será de 5 (cinco) anos a partir da entrega da 
obra. A garantia será contra vícios e defeitos de construção, ficando os 
CONTRATADOS isentos da responsabilidade referente a qualquer dano 
relacionado a alguma intervenção que venha a ser executada e/ou 
sobre a ausência de manutenção; 

41) Caso exista a substituição dos materiais, serão reembolsados os 
valores conforme tabela abaixo: 
 

ORÇAMENTO 

Piso (R$/m²)  R$ 12,50 

Azulejo (R$/m²)  R$ 12,50 

Soleira (unidade)  R$ 16,00 

Veneziana  R$ 400,00  

Porta frisada madeira (80 cm)  R$ 175,00 

Porta lisa madeira (70 cm / 80 cm)  R$ 100,00 

Bacia com caixa acoplada  R$ 175,00 

Lavatório com coluna  R$ 70,00 

Pia da cozinha (mármore sintético)  R$ 130,00 

Tanque  R$ 60,00 

Torneira banheiro  R$ 25,00 

Torneira cozinha  R$ 20,00 

Torneira tanque  R$ 10,00 
 

42) Caso exista a substituição de algum dos materiais abaixo, os 
CONTRATANTES se responsabilizam pelo pagamento dos itens 
alterados, conforme tabela: 

 

ORÇAMENTO 

Kit Porcelanato (R$/m²)  R$ 45,00 

Kit Blindex (60 cm x 100 cm)  R$ 150,00 

Kit Blindex (150 cm x 100 cm)  R$ 350,00 
Kit Blindex (200 cm x 100 cm)  R$ 550,00 

Kit Pia Cozinha (granito verde ubatuba)  R$ 500,00 

Instalação Elétrica Bifásica (220V)  R$ 200,00 



E, assim, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, à vista das 
02 (duas) testemunhas abaixo, que a tudo assistiram e atestam. 

 

Araraquara, _____ de _______________ de _______. 
 
 
 
 

CONTRATANTES: 
 
 
 
_________________________        ____________________________ 
 
Nome:                                                            Nome:  
 
CPF:                                                              CPF: 
 
 
 
CONTRATADOS: 
 
 
 
 
 
________________________                   ____________________________ 
 
 
Nome:                                                              Nome:  
 
CPF:                                                                CPF: 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
________________________                   ____________________________ 
 
 
Nome:                                                              Nome:  
 
CPF:                                                                CPF: 


