
CONSTRUÇÃO A
PREÇO DE CUSTO

TUDO SOBRE



Os imóveis com construção a preço de custo, também conhecido por Sistema Condomínio ou 
ainda por Construção por Administração, estão entre as melhores oportunidades para quem       
procura investimentos seguros e com alto potencial de retorno. A�nal, essa modalidade de         
construção pode custar até 60% mais barato que o modelo tradicional. 
A construção acaba por custar o "preço justo", sem coe�cientes de segurança, lucro ou margens de 
risco inseridas pelas tradicionais Incorporadoras, uma vez que, qualquer eventualidade será         
custeada pelo grupo de adquirentes-condôminos que se juntaram para construir o imóvel em 
questão. O proprietário/adquirente-condômino é literalmente um dos “sócios” do empreendimen-
to, então, a relação é diferente se comparado com uma compra tradicional.
E você? Já pensou em morar num empreendimento personalizado? Ou investir num imóvel          
pagando o preço de custo e, ao término da obra, receber sua rentabilidade? Independentemente 
de qual seja sua �nalidade, podemos garantir que o TARSILA LOFT é um ótimo investimento.         
Trabalhamos com um alto padrão de construção, buscando a perfeição nos acabamentos e,        
principalmente, priorizando a transparência a todos os adquirentes-condôminos.
O que faz com que a Construção a Preço de Custo seja mais barata? E o que caracteriza esse tipo 
de investimento? Para responder essas perguntas, e outras, nós criamos um guia completo para 
tirar todas as suas dúvidas. 

Boa leitura!





Incorporadora: É a entidade, pessoa física ou jurídica, 
em nome da qual é registrada a Incorporação e que     
responde pela integridade �nanceira e conceitual do 
empreendimento. Cabe à Incorporadora, a venda das 
Frações Ideais e em nome desta são efetuados os        
contratos e recebimentos. No caso especí�co do Tarsila 
LOFT, o incorporador o é o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO     
TARSILA, inscrito no CNPJ 05.491.070/0001-03.

Construtora: No caso especí�co do Tarsila LOFT o       
condomínio, formado pelos adquirentes-condôminos, 
tem o papel de Incorporadora e Construtora.                      
Entretanto, para gerenciar o empreendimento de        
maneira pro�ssional, dentro de todas as normas legais e 
possuir um responsável técnico, o condomínio            
contratou uma empresa de engenharia com expertise 
no ramo da construção para administrar e gerenciar todo 
o empreendimento. A ADMINISTRADORA do Tarsila LOFT 
é a SIGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI,       
inscrita no CNPJ nº. 04.328.945/0001-98, empresa com 20 
anos de experiência no ramo da construção. 

CONCEITOS E  NOMENCLATURAS 



Administradora: Empresa responsável pelo gerenciamento do empreendimento, contratada pelo 
Incorporador. Ela é remunerada pelo serviço prestado através do recebimento de uma taxa de            
administração pré-estabelecida em contrato, calculada com base no custo da obra apurado              
mensalmente.

Adquirente-condômino: Indivíduo, pessoa física ou jurídica, que com outro, ou outros, se juntam e 
exercem o direito de propriedade sobre uma ou mais unidades do empreendimento.

Financiamento da Construção: A obra efetuada pelo Regime Preço de Custo é totalmente                     
�nanciada pelos ADQUIRENTES-CONDÔMINOS, portanto, não existe a possibilidade de �nanciamen-
to direto com o incorporador ou bancário, consórcio, nem mesmo utilizar recursos do Fundo de         
Garantia. Os valores estimados, sob forma de parcelas mensais previamente �xadas, são corrigidos 
mensalmente, onde o saldo devedor é atualizado, com base na variação do índice “Custo Unitário 
Básico da Construção Civil” (CUB), do Sinduscon/SP. As parcelas se encerram com a �nalização do     
empreendimento. Importante salientar que não existe nenhum juro embutido nas parcelas e o índice 
escolhido leva em conta apenas as variações de preços dos insumos da  construção civil, ao contrário 
de outros índices. 

Comissão de Representantes: Grupo de Adquirentes-condôminos, eleitos em Assembleia Geral, 
com poderes de controlar, examinar, aprovar ou recusar as prestações de contas fornecidas               
mensalmente pela Administradora. É atribuição da Comissão, entre outras, estabelecer o destino de 
frações ideais de compradores inadimplentes. Qualquer adquirente-condômino pode se candidatar 
a um cargo e, independentemente de cargo, tem acesso total a todas informações e documentos do 
empreendimento. A transparência é total. 

CONCEITOS E  NOMENCLATURAS 



Término de Obra: Satisfeitas as ações legais, a ocupação do imóvel se dará com a entrega das chaves aos 
adquirentes-condôminos quites com suas responsabilidades �nanceiras e legais com o empreendimen-
to. O Incorporador irá efetivar, no momento adequado, o registro dos respectivos instrumentos de           
instituição, divisão, especi�cação e de convenção de condomínio (averbação do empreendimento), 
resultando na entrega de�nitiva das unidades e do empreendimento.

Contrato com efeito de escritura: No Tarsila LOFT, é outorgado aos ADQUIRENTES-CONDÔMINOS um 
contrato com força de escritura, ou seja, o contrato celebrado é garantido por alienação �duciária, qual 
dispensa a lavratura de escritura pública, servindo como título para o registro da transmissão da               
propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis. Além de trazer maior  segurança jurídica ainda 
traz economia, demonstrando total segurança e legalidade do empreendimento. Os tramites                       
necessários para o registro é todo realizado pela ADMINISTRADORA.

CONCEITOS E  NOMENCLATURAS 



Fração Ideal de Terreno: representa a parte ideal do 
terreno e coisas de uso comum, atribuídas à cada unida-
de autônoma;

Área privativa: área da unidade autônoma coberta e 
descoberta de uso privativo;

Áreas de uso comum: Áreas cobertas e descobertas 
compartilhadas por todos os adquirentes-condôminos 
no empreendimento, cujo uso é regido pela Convenção 
de Condomínio;

Área sub-rogada: área relativa às unidades a serem en-
tregues em pagamento ao proprietário do terreno. 
Nada mais é que a área das unidades autônomas que 
serão permutadas com o proprietário do terreno. Ao 
invés do incorporador pagar em dinheiro pelo terreno, 
ele usa unidades do próprio empreendimento para 
quitar a compra do terreno.

CONCEITOS E  NOMENCLATURAS 





O sistema de construção a preço de custo organiza-se por meio da união de um grupo de pessoas      
(adquirentes-condôminos), na forma de Condomínio, com o objetivo de incorporar e construir um     
empreendimento. 

Nesse sistema cada adquirente-condômino é responsável pelo custo da sua unidade, ou seja, quem 
paga o custo do empreendimento, mês a mês, são os ADQUIRENTES-CONDÔMINOS. As despesas são 
rateadas única e exclusivamente entre as unidades de forma proporcional à área de cada unidade.
Os valores arrecadados, bem como os recursos empregados no empreendimento, são objeto de       
prestações de contas por parte da ADMINISTRADORA. A parcela pode, eventualmente, ter alteração de 
valor dependendo dos custos reais de construção, sempre embasado e devidamente aprovado em     
assembleia geral dos adquirentes-condôminos. 

Entende-se como custo de construção toda e qualquer despesa necessária à execução do empreendi-
mento, tais como material e mão de obra, incluindo ainda as despesas referente à documentação,    
aprovações, impostos, equipamentos e administração da obra. 
Todas as operações econômicas-�nanceiras do empreendimento são devidamente contabilizadas, 
�cando à disposição dos adquirentes-condôminos a qualquer tempo no site do empreendimento.          
A transparência é total e tudo dentro da legalidade.

S ISTEMA DE CONSTRUÇÃO
A PREÇO DE CUSTO 



Os valores previstos para execução do empreendi-
mento foram obtidos através de um trabalho             
minucioso que resultou em um orçamento                    
detalhado, com levantamentos quantitativos /        
qualitativos realizado por empresas e engenheiros 
especializados em custo de construção, sempre 
tendo claro o princípio básico da transparência para 
os ADQUIRENTES-CONDÔMINOS.
Nessa previsão não existe uma reserva para gerar 
receita extra para quem quer que seja, nem para 
cobrir grandes variações que possam ocorrer devido 
a altas in�acionárias ou modi�cações no projeto.      
Rateios adicionais são possíveis, mas sempre               
justi�cados na apresentação do custo real e                
devidamente aprovados em assembleia geral dos 
adquirentes-condôminos. 

S ISTEMA DE CONSTRUÇÃO
A PREÇO DE CUSTO 



Não existe, no TARSILA LOFT, a cobrança de taxa 
extra a título de adesão pelos serviços preliminares, 
como prospecção e negociação para compra do      
terreno, estudo de viabilidade, execução de                 
anteprojetos, elaboração de documentação, registro 
da incorporação, ou lucro do incorporador.

Durante as vendas as imobiliárias parceiras podem 
receber, a título de comissão de corretagem, 6% do 
valor total previsto para execução da unidade. Elas 
podem se manter parceiras durante a construção e 
agilizam a locação ou a revenda �nal das unidades 
prontas. A comissão de corretagem, quando devida, 
não faz parte do custo total efetivo da unidade e será 
paga pelo ADQUIRENTE-CONDÔMINO diretamente à 
Imobiliária e/ou ao Corretor de Imóveis, em               
conformidade com a legislação.

Além da administração da execução do empreendi-
mento, cabe à ADMINISTRADORA manter a                  
estabilidade do grupo dos adquirentes-condôminos, 
fator imprescindível neste tipo de negócio,                    
esclarecendo aos adquirentes-condôminos a sua 
condição de INVESTIDOR IMOBILIÁRIO e não de      
consumidor �nal.

S ISTEMA DE CONSTRUÇÃO
A PREÇO DE CUSTO 





O referido sistema de construção tem suas disposições �xadas na Lei Federal 4.591/64 e na NBR 
12.721:2006, as quais estabelecem os critérios para os procedimentos de CONSTRUÇÕES A PREÇO DE 
CUSTO, determinando assim o aspecto legal desta modalidade de incorporação. Além disto, também 
discrimina em suas diversas planilhas, as áreas totais de construção, as áreas especi�cas de cada           
unidade, o custo previsto da obra e de cada unidade, a determinação de áreas sub rogadas, as frações 
ideais de cada unidade, o memorial descritivo dos materiais de revestimentos, a convenção futura do 
condomínio e técnicas a serem utilizadas na obra, tudo devidamente averiguado pelo cartório de 
registro de imóveis, o qual procede o registro do memorial de incorporação na matricula do imóvel. 

A Incorporação é registrada com o �m especí�co de determinar e resguardar todos os direitos do         
adquirente-condômino. A do Edifício TARSILA LOFT está devidamente registrada perante o 1º O�cial de 
Registro de Imóveis e Anexos (CRI) de São José dos Campos, na Matrícula nº 148.955.

A construção obedecerá ao projeto aprovado na Prefeitura de São José dos Campos sob o processo nº. 
40337/2018, qual foi totalmente revisto e aprovado para garantia dos adquirentes-condôminos.

DA INCORPORAÇÃO,  CONSTRUÇÃO E 
REGISTRO LEGAL DO TARSILA LOFT



O empreendimento conta com seguro de engenharia completo, garantido pela Sompo Seguros,        
apólice nº 10.047324, para que toda edi�cação esteja coberta por riscos e principalmente todos os     
funcionários e terceiros que trabalham na obra estejam garantidos por qualquer e todo tipo de             
acidente, inclusive de uma fatalidade e, ainda, possui garantia de danos aos imóveis vizinhos, garantia 
civil contra acidentes, erros de projeto, incêndio, demolição, etc., ou seja, um seguro extremamente 
abrangente, de forma a garantir total tranquilidade aos ADQUIRENTES-CONDÔMINOS para que 
nenhum eventual problema possa atingir diretamente os adquirentes-condôminos ou ainda onerar o 
empreendimento.

A contabilidade do Condomínio é feita pela CONTABILNET LTDA, um dos melhores e experientes            
escritórios de Contabilidade de São José dos Campos. Escritório com grande estrutura e com vasta       
experiência no ramo imobiliário.  

DA INCORPORAÇÃO,  CONSTRUÇÃO E 
REGISTRO LEGAL DO TARSILA LOFT



O empreendimento possui um site “http://www.tarsilaloft.com.br/” com uma área restrita onde os       
adquirentes-condôminos podem consultar todos os documentos do empreendimento, mas                    
sobretudo informações que permitem aos adquirentes-condôminos acompanhar/consultar,                   
detalhadamente, cronograma, orçamento, compras/gastos, contratos com fornecedores, notas �scais, 
conta bancaria, contabilidade, atas de assembleia, regimento e estatuto, todos os projetos, dados da 
incorporação, e outras informações. Além disso os adquirentes-condôminos têm total e irrestrito 
acesso a toda e qualquer documentação, a transparência é absolutamente total. Podem ainda              
consultar o extrato do seu contrato, saldo devedor, podem imprimir a 2ª via de boletos, através de um 
link com o sistema SIENGE (software para administração de empreendimentos imobiliários, mais usado 
no Brasil por grandes construtoras e incorporadoras). 

Todas as faturas, duplicatas, recibos e quaisquer documentos referentes às transações ou aquisições 
para construção são emitidos exclusivamente em nome do Condomínio (Edifício Tarsila inscrito no 
CNPJ 05.491.070/0001-03) assim como prevê a lei;

Todos os pagamentos realizados pelos ADQUIRENTES-CONDÔMINOS são depositados em contas      
bancárias do Condomínio Edifício Tarsila, as quais são movimentadas com aval da COMISSÃO DE           
REPRESENTANTES.

DA INCORPORAÇÃO,  CONSTRUÇÃO E 
REGISTRO LEGAL DO TARSILA LOFT





PREÇO REDUZIDO
A primeira vantagem da construção no Sistema Preço de Custo é o menor custo. Paga-se 
apenas o custo efetivo de construção, o lucro que seria das Incorporadoras/construtoras passa 
a ser dos ADQUIRENTES-CONDÔMINOS.

ALTA RENTABILIDADE
A compra de imóvel por essa modalidade é mais vantajosa, seja para �ns de locação, uso          
próprio ou para venda. É uma excelente opção para quem pretende investir em imóveis e fazer 
seu capital render, pois o ADQUIRENTE-CONDÔMINO terá certeza de que após o término do 
empreendimento terá uma rentabilidade signi�cante em relação às outras modalidades de 
construção, podendo comercializar pelo valor de mercado lucrando em um investimento 
seguro.

ZERO RISCO DE INSOLVÊNCIA
No caso do TARSILA LOFT, onde o empreendimento é incorporado, realizado e �nanciado por 
um grupo de adquirentes-condôminos, a empresa ADMINISTRADORA contratada é apenas 
uma executora de tarefas relativas à administração da execução do empreendimento e              
fornecimento de responsabilidade técnica. O imóvel, desde o início pertencerá aos ADQUIREN-
TES-CONDÔMINOS através da  incorporação direta no Condomínio. A ADMINISTRADORA 
poderá ser substituída, a qualquer momento, assegurando assim a solidez e segurança jurídica 
do empreendimento, uma vez que nenhum  problema jurídico ou �nanceiro desta, ou de        
terceiros, pode afetar o Condomínio. 

VANTAGENS DA CONSTRUÇÃO
A PREÇO DE CUSTO



TRIBUTAÇÃO REDUZIDA
No “Sistema Preço de Custo”, o adquirente-condômino 
�cará livre da maioria dos impostos que incidem sobre 
uma construtora/incorporadora.
 
AUSÊNCIA DE JUROS
No “Sistema Preço de Custo”, o ADQUIRENTE-CONDÔMI-
NO adimplente não estará sujeito ao pagamento de 
nenhum tipo de juro, simples ou composto, o que é mais 
um fator para o barateamento do empreendimento.

VANTAGENS DA CONSTRUÇÃO
A PREÇO DE CUSTO

%



OUTRAS VANTAGENS
• O grupo dos adquirentes-condôminos elege uma               
comissão de representantes para �scalizar tudo em relação ao 
empreendimento, obtendo maior garantia, segurança e          
qualidade �nal;
• O ritmo da construção é determinado e pode ser alterado 
pela Assembleia dos adquirentes-condôminos;
• Possibilidade de personalizar o apartamento na escolha 
dos materiais de acabamentos internos;
• O adquirente-condômino tem a certeza de pagar o preço 
justo;
• O processo de prestação de contas é totalmente transparente;
• O dinheiro aportado pelos adquirentes-condôminos é   
“carimbado” para a construção exclusiva do empreendimento;
• Risco mínimo e controlado e, no pior cenário, pode-se     
auferir um lucro menor do que o esperado;
• A aplicação de recursos em construções “a preço de custo”, 
historicamente tem demonstrado resultado muito seguro e 
positivo.





• Não existe a possibilidade de �nanciamento, consórcio ou mesmo uso de recursos do Fundo de 
Garantia;

• Inadimplência, ou demora nas vendas, pode afetar o ritmo da construção do empreendimento, no 
entanto o próprio grupo ou parte dele, se assim desejar, pode assumir o custeio das unidades não     
vendidas;

• Pode haver atualização no orçamento do empreendimento, devidamente e previamente            
aprovadas em assembleias do condomínio, gerando cotas extras para cobrir eventuais acréscimos no 
valor total do empreendimento.

DAS CAUTELAS NA CONSTRUÇÃO 
A PREÇO DE CUSTO



Tarsila Loft, empreendimento residencial composto de uma única 
torre, com 70 Lofts Duplex, sendo 30 do tipo A e 40 do tipo B. 
Planta do TIPO A – 78,5m² (área privativa) com 1 vaga de garagem 
e planta do TIPO B – 94,5m² (área privativa) com 2 vagas de            
garagem.
Localizado na região de maior valorização do Jardim Aquarius, 
repleta de lazer, segurança, infraestrutura e qualidade de vida. 
Sem prédios vizinhos, com vista permanente, projeto moderno e 
com toda estrutura que você precisa. Um empreendimento onde 
cada detalhe foi pensado para fazer a diferença, trazer conforto e 
funcionalidade. 
Todas as unidades são de Lofts duplex, espaçosos, projeto            
moderno, sala com pé direito duplo e infraestrutura completa.

TARSILA LOFT



Na área comum, o empreendimento conta com 2 pavimentos 
- Térreo e PUC (Pavimento de Uso Comum) - com ambientes 
modernos, espaçosos e com pé direito de 4,10m. Entre estes:

• Lobby: Desde a entrada do edifício é possível perceber o 
diferencial do Empreendimento Tarsila LOFT, receba seus  
convidados em um espaço amplo, aconchegante e planejado. 
• Coworking: espaço projetado com ambientes especial-
mente pensados para o trabalho autônomo, com estrutura 
para receber clientes e para que os moradores possam           
desenvolver seus trabalhos sem o isolamento do home o�ce 
ou despesas com aluguel de uma sala comercial;
• Lavanderia compartilhada: Economia, sustentabilidade 
e e�ciência;
• Academia e área de CrossFit ao ar livre: Exercite-se em   
espaços amplos e planejados e se sinta como se estivesse nas 
melhores academias;
• Salão de Festas, Churrasqueira e Pub: Estrutura         
completa para receber seus convidados ou encontrar outros 
moradores;
• Piscina coberta, SPA e Sauna: Divirta-se ou relaxe e         
sinta-se em um verdadeiro resort;
• Elevadores de última geração: Alta velocidade, 2x mais 
rápido que os elevadores convencionais;
• Primeira Linha: Acabamentos, revestimentos, louças e 
metais (Eliane, Cecrisa, Portinari e DECA); 



Conheça o Tarsila Loft, um novo CONCEITO de INVESTIMENTO através de uma incorporação a preço 
de custo.

TARSILA LOFT, perfeito para morar ou investir. Empreendimento com o m² mais barato da cidade.

PODE CONFIAR! Você fará parte de um empreendimento moderno, regularizado, com tudo que há 
de melhor no mercado e com total transparência. A comissão de representantes e a SIGMA         
CONSTRUTORA está à disposição para eventuais dúvidas. 

VISITE LOFTS decorados: Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido 646, Parque Residencial Aquarius, 
São José dos Campos-SP



Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 646 - Jardim Aquarius -São José dos Campos-SP


