
 
 

 
                                           Carta de Ciência do Vendedor Imóvel 
 
 
Eu,_______________________________________, consorciado do Grupo: ________Cota:__________ e 
___________________________________vendedor do imóvel, encaminhamos para essa Administradora 
os documentos do imóvel para análise. 
 
Declaramos que o imóvel está sendo negociado (valor de compra e venda) por: R$___________________ 
(________________________________________________________________).                                                      
 
Esse valor é o que constará no contrato de alienação para registro. 
 
A Administradora realizará avaliação do imóvel através do engenheiro responsável. Caso o valor do 
crédito ou de avaliação seja inferior ao valor negociado do imóvel, a diferença será paga pelo consorciado 
com recursos próprios, diretamente ao vendedor. 
 
 

  
O vendedor (es) dá ciência que apresentou documentação ao consorciado e que está conforme 
documentação solicitada em relação de documentos conforme consta em 
https://www.consorcioluiza.com.br/arquivos/contemplacao/imovel/Relacao_Documentos_Imovel_Urban
o_Pessoa_Fisica.pdf e que para pagamento de crédito é necessário apresentação  do contrato de 
alienação, matricula atualizada e carta de pagamento com devidos reconhecimentos de firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________                   ____________________________________ 
Consorciado                   Cônjuge: 
 
_________________________________________  ____________________________________ 
Vendedor:      Cônjuge: 
 
________________________________________  ____________________________________ 
Vendedor:      Cônjuge: 
 
Obs. Preencher o valor de compra e venda e deverão assinar: consorciado, vendedor e cônjuges. 

       Observações importantes: 
 

 Os vendedores têm ciência dos documentos a serem providenciados para análise, os quais 
devem ser apresentados juntamente com essa carta devidamente assinada pelo consorciado, 
vendedores e cônjuges; 

 

  A relação de documentos pode ser consultada através do documento impresso entregue ao 
consorciado ou através do site: www.consorcioluiza.com.br, na aba: “Já sou cliente” / 
“Documentação pós-contemplação” / “Consórcio de imóveis” / “Relação de documentos 
imóvel” / “Relação de documentos para analise de crédito de imóvel urbano”; 

 

 Após a aprovação do cadastro e do imóvel, será emitido pela Administradora e encaminhado ao 
consorciado o contrato de alienação fiduciária, para que seja concluído o registro do imóvel no 
cartório de registro competente;  

 

 O pagamento de crédito será realizado após o recebimento pela Administradora da matricula 
atualizada em nome do consorciado (com alienação em favor de Luiza Administradora de 
Consórcios), do contrato de alienação e carta de pagamento com as devidas assinaturas e 
cientes e de acordo com os itens acima. 
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