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01

Para que o processo de compra de uma propriedade por meio da OPISAS possa começar, você deve
primeiro preencher o Formulário de Reserva abaixo com todos os dados do(s) comprador(es) da propriedade e assiná-lo concordando com os termos e condições da reserva.
Juntamente com o formulário, uma transferência eletrônica de US$ 3.200 deve ser providenciada para
pagamento das taxas de administração (que incluem minuta do contrato, registro de documento, impostos
pro rata e comissão de fechamento de venda) ou de US$ 4.000 se a opção for pela contratação adicional
do serviço de criação de uma empresa de responsabilidade limitada (LLC) nos EUA (que inclue endereço
da empresa, serviço de correspondência e número identificador de empregador (EIN).

FORMULÁRIO DE RESERVA
Todos os campos devem ser preenchidos corretamente.
DADOS DO CLIENTE (Se houver mais de um cliente, preencher o mesmo formulário”)
Primeiro nome(s)

Sobrenome

Data de aniversário (dd/mm/yyyy)

Número do Passaporte (Anexar cópia do documento)

Endereço (Rua, cidade)

CEP

Número de identificação do contribuinte CNPJ / CPF

Cidade/Estad

País

Nacionalidad

Email

Número do Telefone

Número do Celular

DADOS DA EMPRESA
Sim
Criar uma empresa?

Não

Sim

Não

Qual nome da empresa existente?

Já existe empresa?
Nome da empresa ( Opção 2, caso a opção 1 já exista )

Nome da empresa (Opção 1)

DADOS DA PROPRIEDADE (Compatível com Opisas)
Endereço da Propriedad

Cidade / Estado

Cidade

Custo Total da Propriedade (Especifique a moeda)

Custos Extras (“escritura do imóvel”)

Depósito (Especifique o valor)

Saldo (Especifique o valor)

Notas

DECLARAÇÃO

Ao assinar este formulário, declaro transferir o valor indicado acima como depósito de confirmação para a reserva do imóvel. Além disso, me comprometo a enviar uma cópia do comprovante de depósito de pagamento da propriedade uma vez iniciado.
Assinatura

Nome (s) e Sobrenome

Data (dd / mm / aaaa)

Nome do Agent

Para confirmar a reserva, enviar o formulário preenchido e o comprovante da transferência para o endereço eletrônico a Opisas.
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ACORDO DE COMPRA E VENDA

Uma vez que a reserva tenha sido confirmada por meio do depósito, cópia do passaporte do cliente e
acordo de reserva preenchido, o comprador terá que preencher o “Acordo de Compra e Venda” padrão
da Florida, conforme abaixo.
Esse documento de mais de 10 páginas deve ser preenchido com todos os detalhes relativos ao Comprador e o Vendedor, assim como as informações relativas à propriedade, cronograma de pagamento, dia do
fechamento da venda e qualquer informação importante referente à propriedade e aos termos de venda.
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CONTRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE

Juntamente com o Contrato de Compra, o Comprador receberá, da empresa atualmente responsável
pela administração da propriedade, um Acordo de Administração de Locação de Propriedade em nome
dos novos compradores. A mesma empresa se encarregará do pagamento de contas, recebimento dos
aluguéis e qualquer outra situação relativa à propriedade após sua compra.

O formulário acima será fornecido parcialmente preenchido. Os demais detalhes deverão ser preenchidos
pelo Comprador e devolvidos antes do fechamento da venda. Como parte do mesmo acordo, comprador
também receberá separadamente um “Client Conversion Form”.
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DECLARAÇÃO FINAL

Uma vez que a transação esteja pronta para ser fechada, uma Declaração de Fechamento da operação
será fornecida ao Vendedor e ao Comprador pela “Title Company”/Agente Liquidante designada pelo
vendedor. Abaixo, temos um modelo da declaração de liquidação padrão, também conhecida como declaração do “US Department of Housing and Urban Development (HUD).

A declaração de fechamento deve conter os valores totais estabelecidos pelo Comprador e o Vendedor
para fechar a compra. O pagamento de montantes pendentes será exigido antes ou na data estabelecida
para fechamento do negócio. Esse documento deve ser assinado e devolvido à “Title Company” que fechou o negócio para registro e inscrição da venda oficialmente nos arquivos públicos oficiais do condado.
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DOCUMENTO DE GARANTIA

Agora que a compra está fechada, o novo Comprador receberá, dentro de prazo de até 4 semanas, via
correio, o original do Documento de Garantia Registrado com a Apólice do Proprietário emitida pela “Title
Company”. Esses documentos confirmam que a propriedade foi legalmente transferida para o nome do
novo proprietário.
Uma versão eletrônica do Documento de Garantia está disponível nos Arquivos Públicos do Condado, e
pode ser consultada normalmente dentro de um prazo de até 7 dias após a liquidação,. Uma cópia poderá
ser remetida, a pedido, ao comprador.
Abaixo exemplo de Documento de Garantia:

DECLARAÇÃO DE PROPRIETÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE
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Como novo proprietário, você receberá, mensalmente, de sua empresa de administração, um extrato com
todas receitas e despesas derivadas de sua nova propriedade.
Segue abaixo um típico exemplo de extrato mostrando receitas x despesas.

Owner Statement

Properties

Date

Payee / Payer

Type

Reference

Description

Income

Expense

Beginning Cash Balance as of 12/01/2019

Balance
0.00

12/01/2019

Management Fees - December Management Fee December Management Fees - MD

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

.00

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

99.00

99.00
1,201.00

Ending Cash Balance
Total

1,399.00

99.00

Property Cash Summary
Required Reserves
Work Order Estimates

250.00
0.00
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