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CONDIÇÕES PARA A VENDA DIRETA  
 
 
Base-legal: Art. 26, parágrafo segundo, do Regulamento de Licitações da Agência 
 
 
1 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 

1.1 IMÓVEL RESIDENCIAL: Casa nº 09, do Condomínio “PRAIA GRANDE 

RESIDENCE CLUB”, situado na Av. Litorânea, nº 430, antiga Rua Rebeche, nº 200, Bairro 

Praia Grande, Zona Urbana do Município de Arraial do Cabo, composta de – 1º 

Pavimento: sala, cozinha, lavabo, área de serviço, vaga coberta para veículo, área 

privativa nos fundos e vagas descobertas de utilização exclusiva para veículos de frente 

para a rua de circulação do condomínio; 2º Pavimento: dois quartos, sendo um com 

varanda privativa, dois banheiros, circulação interna, e um quarto decorrente do 

aproveitamento do sótão, com área construída de 84,36 m², mais 10,96 m² do sótão, num 

total de 95,32 m², e, bem assim, da fração ideal de 0,014017 do domínio útil da área de 

terreno designada como Área 01, onde o referido condomínio encontra-se construído, 

descrito e caracterizado na Matrícula nº 3030 do Cartório de Registro de Imóveis do Ofício 

Único de Arraial do Cabo/RJ.  

 

1.2 A venda será feita ad corpus, caracterizando-se como meramente enunciativas as 

referências às dimensões do imóvel. As diferenças de medidas, áreas e confrontações 

que porventura venham a ser encontradas no imóvel não acarretarão nenhum ônus ou 

responsabilidade para a Agência, não ensejarão a devolução de parte do preço e 

tampouco a complementação da área descrita. 

 

1.3 O imóvel será alienado no estado de conservação em que se encontra, cabendo 

ao adquirente a responsabilidade pela regularização de documentação e averbação de 

áreas, se for o caso. 

 
 
2 VALOR DA VENDA DIRETA DO IMÓVEL 
 
2.1 O valor de venda do imóvel é de 391.316,00 (trezentos e noventa e um mil e 
trezentos e dezesseis reais). 
 
 
3 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
3.1 Para a alienação direta do bem, poderão ser aceitas as seguintes condições de 
pagamento:  
 
a) pagamento à vista com desconto de 10% (dez por cento), desde que respeitado o valor 
mínimo do último laudo de avaliação independente do bem com, no máximo, 01 (um) ano 
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de emissão; b) pagamento do valor total mediante carta de crédito; ou c) pagamento do 
valor total ou parcial com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
por meio de instituição financeira habilitada pelo FGTS. 
 
3.2 Consideram-se à vista pagamentos efetuados por meio de recursos próprios em 
moeda nacional e em parcela única.  
 
3.3 Após convocado, o comprador deverá efetuar o pagamento de sinal e princípio de 
pagamento no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem.  
 
3.4. São aceitos como meio de pagamento à vista, inclusive para o pagamento do sinal 
de 5%: a) a transferência bancária para a conta-corrente de titularidade da AgeRio; b) 
boleto bancário e c) cheque administrativo.  
 
3.5 O interessado poderá optar por qualquer modalidade de pagamento indicada no 
item 3.1, sendo-lhe facultando valer-se de mais de uma modalidade para a realização do 
pagamento.  
 
3.6 Não serão aceitos cheques de emissão de terceiros 
 
 
4 DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
4.1 Para a formalização do contrato de compra e venda, serão solicitados os 
documentos previstos em normativo interno da AgeRio. 
 
 
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
5.1 Os interessados podem encontrar mais informações e fotos do imóvel no anúncio 
publicado no ZAP Imóveis, no link abaixo: 
 
https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-casa-de-condominio-3-quartos-com-piscina-
praia-grande-arraial-do-cabo-rj-95m2-id-2427748554/ 
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