CRECI-SC 11ª REGIÃO
TERMO DE CONCORDÂNCIA DE CLIENTE PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA COMPRA DE IMÓVEL
DISPONIBILIZADO PELO CONVÊNIO CAIXA x SISTEMA
COFECI/CRECI

1.

Estando interessado na compra de Imóvel disponibilizado pelo

Convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Sistema
COFECI/CRECI, referente à venda direta dos imóveis de propriedade da
Caixa Econômica Federal, depois de submetidos à licitação para a qual
não ocorreram interessados em sua aquisição, conforme permissão legal,
declaro o conhecimento do inteiro teor do referido Convênio e de suas
Normas Reguladoras, e especificamente das minhas responsabilidades
individuais, estando de pleno acordo como toda a sistemática para
participação.
2.

Declaro estar ciente das exigências estabelecidas no Item 6 do Art.

6º das Normas Reguladoras do Convênio, especificamente quanto a:
2.1 – CAUÇÃO: Necessidade de depositar caução correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do preço estabelecido para o imóvel objeto
desta proposta;
2.2 – Ciente de que o valor da CAUÇÃO não integra o valor da
proposta, e que me será devolvido integralmente após a assinatura do
Contrato de Compra e Venda, com ou sem financiamento;
2.3 – Ciente de que o valor da Caução não me será devolvido em caso de
desistência da compra do imóvel, ou em caso de desfazimento do
negócio por não apresentação da documentação exigida;

2.4 – Ciente de que a eventual necessidade de ação judicial para
desocupação do imóvel será por mim custeada, conforme previsão
contida no art. 7º, letra “s” das Normas Reguladoras;
2.5 – Ciente de que as negociações com a CAIXA serão intermediadas
por um Corretor de Imóveis ou Imobiliária, indicado e sob a
coordenação do Sistema COFECI/CRECI.
3. Imóvel objeto desta Proposta: (endereço completo).

DADOS DO PROPONENTE
Nome:
RG:
CPF:
Telefone(s):
Email:
Valor da Proposta:

DADOS DO C.I./IMOBILIÁRIA
Nome/Razão Social:
Número CRECI:
CPF/CNPJ:
Telefone(s):
Email:
OBS:

Florianópolis, de Junho de 2017.

_________________________________________
ASSINATURA

