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PROPOSTA DE COMPRA DE IMÓVEL 
 

Pela presente e na melhor forma de direito, eu PROPONENTE 
 
Nome: _________________________________________________ Nacionalidade: __________________________  
Estado Civil: _____________________ Profissão: ____________________ Portador do RG Nº _________________ 

e do CPF (MF) Nº ___________________ Fone Res.: (  )____________________ Fone Com.: (  )_______________ 
Celular: (  )___________________ e-mail: __________________________________ residente e domiciliado (a) na  
Rua/Av.: ________________________________________________ no bairro de ___________________________ 
Município de __________________________ UF _________ proponho o valor de R$ _________________________  

(_____________________________) pela compra do imóvel sito à _______________________________________ 
no bairro de _________________________ do Município de _________________ UF __________ por intermédio da   
BERTI CONSULTORIA, e de seu corretor Sr. _______________________________ devidamente inscrito no CRECI/SP 

Sob Nº _____________ para pagamento da seguinte forma e condições: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
- A presente proposta tem validade de ________________ (________________________) dias. 

- A presente proposta é firme, boa e valiosa, de inteira responsabilidade da(s) parte(s) ofertante(s), que uma vez 
aceita pelo(s) destinatário(a/s) considerar-se-á negócio fechado, cuja a comissão passa a ser devida. 
- Aceita a proposta, a elaboração do contrato e efetiva realização do negócio jurídico estão condicionadas a 
apresentação da documentação (documentos pessoais dos proprietários e do imóvel) deverão ser apresentados 
pelo(s) do(s) vendedores, sob sua responsabilidade. 
- A comissão pelos serviços prestados na intermediação de Venda, no valor de 6% (Seis por cento) sobre o valor do 

negócio realizado, será pago pelo(s) proprietário(s) ora vendedores a Bert Consultoria, e seu corretor no ato do 

recebimento do sinal. 
 
PROPONENTE 
 
- Em caso de arrependimento ou desistência da proposta ora ofertada pelo Proponente após o ACEITE, ou até mesmo 
adquirir o imóvel por intermédio de outro corretor, empresa imobiliária ou ainda diretamente com o proprietário do 
imóvel referido nesta proposta, pagarei a Berti Consultoria os honorários ao serviço prestado no valor correspondente 

comissão acima mencionada. 
- Toda via se a presente proposta não for aceita pelo oblato, o PROPONENTE nada terá que pagar a empresa 
intermediadora Berti Consultoria e seu corretor.        
 
                                                                                          São Paulo _____ de _______________de 20____. 
 

 

                                                                                                             ______________________________    
                                                                                                                              Proponente 
 
 
 
 

Aceito as condições presentes nesta proposta 
Nome: _________________________________________________ Nacionalidade: __________________________ 
Estado Civil: _____________________ Profissão: ____________________ Portador do RG Nº _________________ 
e do CPF (MF) Nº ___________________ Fone Res.: (  )____________________ Fone Com.: (  )_______________ 
Celular: (  )___________________ e-mail: __________________________________ residente e domiciliado (a) na  
Rua/Av.: ________________________________________________ no bairro de ___________________________ 
 

                                                                                                                      

                                                                                                                        Data _________/_________________/20_______. 
 

                                                                                                                        Ass. _____________________________________ 
 
 

 

 ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS – CONDOMÍNIOS     
 VENDA E LOCAÇÃO     
 Rua Aurélia, 927 - Vila Romana - SP - sede própria - CRECI - 30.638-J     
 TEL.: 3866-3500 - berti@berticonsultoria.com.br      
 www.berticonsultoria.com.br www.berticonsultoria.com.br    
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