
 

CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA  
DE TERRENO POR ÁREA CONSTRUÍDA 

 

 

De um lado NOME(1), casado, profissão, RG, CPF, doravante denominado, casado em 
Regime de Comunhão Universal de Bens com NOME(2), casada, profissão, RG, CPF a 
seguir designados simplesmente OUTORGANTES VENDEDORES, e de outro lado 
NICK GARDEN I CONSTRUÇÕES – SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
00.000.000/0000-00, com sede à Rua______________, 870 Bairro ____________ em Praia 
Grande, São Paulo a seguir designados simplesmente OUTORGANTES 
COMPRADORES, têm entre si, justo e contratado o Compromisso de Compra e 
Venda, que se regerá mediante as seguintes cláusulas, termos e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO IMÓVEL 

Consiste como objeto do presente, o terreno situado na Rua ............................... nº 
.............. Bairro, Praia Grande - SP, CEP: 00000-000, com as seguintes dimensões:  00 
(x mts) de frente por 00 (y mts) da frente aos fundos, no total de 000,00m². 

§ 1º - Os OUTORGANTES VENDEDORES são senhores legítimos e possuidores do 
terreno citado nesta cláusula. 

§ 2º - Fará parte integrante do presente contrato cópia do Projeto Arquitetônico, ora 
submetido à aprovação da Prefeitura Municipal de Praia Grande. Caso ocorra alteração 
pelos órgãos competentes,  os  OUTORGANTES COMPRADORES se comprometem,  
neste ato, a submetê-las à apreciação do OUTORGANTES VENDEDORES . 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR: 

Os OUTORGANTES VENDEDORES e os  OUTORGANTES COMPRADORES se 
comprometem a fazer a permuta do imóvel descrito e caracterizado na cláusula primeira 
da seguinte forma: 

a) O valor correspondente ao imóvel, descrito na cláusula primeira  será permutado 
por 01 (um) apartamento, o qual será construído no próprio terreno, sendo que 
se localiza no pavimento superior, de frente para a rua, do lado esquerdo para 
quem olha de frente para o terreno, com direito a uma garagem. 

b) Esse apartamento poderá ser revertido em percentuais em relação ao 
investimento total ou valor líquido do respectivo empreendimento, conforme 
projeto arquitetônico. 

c) O presente termo tem o caráter de compromisso, entre as partes acima citadas, 
tendo como obrigação dos proprietários Sr.... e Sra.... a apresentação da 
documentação do imóvel livre e desimpedindo de qualquer ônus. 

§ único - Os OUTORGANTES COMPRADORES construirão, sobre as áreas ora 
permutadas, um edifício residencial composto por 4 Unidades de 2 dormitórios cada, 
com área total de construção de XXX,XX m2 com seus recursos próprios. 



CLÁUSULA TERCEIRA- DO FORO 

As partes contratantes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Praia Grande 
– SP, para que por meio dele e ação competente, venham a ser dirimidas todas as 
dúvidas ou questões oriundas deste termo. 

E, por estarem assim, justas contratadas e avençadas, assinam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor, forma e data. 

Praia Grande, XX de xxxxxxx de 2021. 

 
_________________________________                         _________________________________ 
OUTORGANTES VENDEDORES (1)                              OUTORGANTES VENDEDORES(2) 
 

 

 

__________________________________________ 
NICK GARDEN I CONSTRUÇÕES – SPE LTDA 
OUTORGANTE COMPRADORES 
 
 
__________________________________                      __________________________________ 
             Testemunha (1)                                                            Testemunha (2) 
 

 

 

____________________________________ 
Dario Luiz Gonçalves 

AOB-SP 29922 
Advogado 

 

 

 

 

 


