
Prezado Cliente,

Vimos, por meio da presente, informá-lo acerca da conclusão das
obras do Loteamento Altos de Potecas, em São José-SC.

Conforme pactuado no contrato de compromisso de compra e venda,
tendo V. Sra., por promitente comprador, mais precisamente na clausula 6:

6) DO PRAZO DE ENTREGA - DAS BENFEITORlAS

A PROMITENTE VENDEDORA se compromete dentro do prazo de 24
meses a contar da assinatura deste contrato, a implantar a infraestrutura
referente ao empreendimento eprotocolar pedido de vistoria e entrega do
loteamento a Prefeitura Municipal de São José, ficando a cargo da
Pre(eituraMunicipal de São José o prazopara vistoria e o recebimento do
Loteamento, bem como as autorizações de construção aos
COMPROMITENTES(S) COMPRADOR(ES), infraestrutura esta
identificadapor:

a) Rede deÁgua Potável;
b) Rede de Distribuição de Energia Elétrica;
c) Ruas Pavimentadas com Paver;
d) Rede de Drenagem Pluvial;
e) Rede de Coleta de Esgoto

Informamos que referidas obras de infraestruturajá foram concluídas
em data de junho/20 16, tendo a incorporadora envidado todos os esforços para
o fiel cumprimento do avençado.

Uma vez realizados os serviços sob sua competência e
responsabilidade, a incorporadora solicitou à CASAN a ligação de água, em
data de 15/06/2016, e, à CELESC, a ligação de energia elétrica, em data de
21/06/2016, sendo que, apesar de constante cobrança, a ligação de energia
elétrica ocorreu apenas no dia 07 de novembro deste ano. Também, em data de
29/09/2016, foi solicitado à Fundação do Meio Ambiente de São José, a LAO
- Licença Ambiental de Operação para o referido empreendimento.

Como a empresa dependia das ligações de água e energia para fazer
a solicitação de entrega definitiva do empreendimento à Prefeitura, somente no
dia 10/11/2016, sob protocolo n° 31573/2016, foi possível a esta incorporadora
submetê-lo à vistoria, para que o município formalizasse o recebimento das
áreas públicas que também incorporam o loteamento.

Parágrafo quinto Fica(m) o(s) COMPROMISSÁRIO(S)
COMPRADOR(ES) ciente(s) de que o imóvel objeto dopresente contrato
somente poderá receber qualquer tipo de construção após o término dos ,
serviçosde implantaçãode infraestrutura,definidosna cláusulaq"7



..

e após a vistoria e entrega do empreendimento àPrefeitura Municipal de
São José.

Reiteramos que todos as ações sob responsabilidade da
incorporadora foram cumpridas e realizadas, restando pendente da análise [mal
pelo Poder Público Municipal (fator este que refoge ao poder de controle e
decisão da empresa, que deve observar o trâmite legal imposto pela Prefeitura
Municipal de São José) para que possamos promover a entrega formal dos lotes
aos seus respectivos titulares, restando, assim, autorizados a edificar obras de
construção no local.

Enfim, a JOTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS cumpriu
com suas obrigações, obedecendo rigorosamente ao avençado no contrato,
estando pendente apenas aquilo que dela não depende. Urna vez concluída a
atuação da Prefeitura Municipal, V. Sra., será comunicado.

A empresa JOTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, ao longo dos 30 anos de seu exercício empresarial, prima pela
segurança, qualidade e estrita observância aos critérios legais impostos pelas
autoridades competentes, mantendo com isso a credibilidade que alicerça a
marca registrada em torno desta.

Cordialmente,

São José, 23 de novembro de 2016.

JOTASE
José Bitencourt Furtado

Diretor


