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CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO DO PONTO COMERCIAL – LITTLE ROCK COFFE LTDA ME 

 

VENDEDOR: LITTLE ROCK COFFEE LTDA ME (CNPJ/CPF nº CNPJ 15.384.914/0001-70) 

 

CONDIÇÕES DE VENDA – Os interessados em comprar o ponto comercial deverão estar com seu CPF em situação regular junto 

à Receita Federal, bem como as certidões negativas de tributos Federais e Dívida Ativa da União, incluindo contribuições 

previdenciárias e certidões negativas dos distribuidores do Poder Judiciário Estadual da Comarca desta Capital e do Poder 

Judiciário Estadual da Subseção São Paulo, abrangendo o período de 10 (dez) anos, englobando inclusive ações cíveis, de 

família, executivos fiscais e falência. 

 

A participação do interessado dependerá de prévia e irrestrita anuência de todas as regras previstas nestas condições de venda e 

pagamento do ponto comercial, bem como das demais regras e diretrizes que porventura venham a ser estabelecidas, 

independentemente de aviso prévio ou antecedência, pela LUT. 

 

VISITAÇÃO – As fotos e descrições do ponto comercial estão disponíveis no PORTAL da rede internet: www.lut.com.br. Sem 

prejuízo da exposição virtual, o bem poderá ser examinado pelos interessados, mediante prévio agendamento entre a LUT e a 

CONTRATANTE. 

 

As fotos divulgadas no PORTAL www.lut.com.br, são meramente ilustrativas, não devendo servir de parâmetro para demonstrar 

o estado do bem, cabendo aos interessados, sob sua conta e risco, a análise do bem. 

 

O bem será vendido no estado em que se encontra, não cabendo ao comprador, reclamações posteriores à compra. 

 

PROPOSTAS – As propostas poderão ser encaminhadas por meio do PORTAL www.lut.com.br. 

 

O Usuário é responsável por todas as propostas enviadas em seu nome. 

 

O valor atribuído como inicial pode não ser o preço mínimo de venda do bem. A CONTRATANTE se reserva o direito de, ao seu 

exclusivo critério e independentemente de justificativa, aceitar ou não a proposta, ainda que a proposta tenha atingido ou 

superado qualquer valor anteriormente estabelecido. 

 

Será exclusivamente do interessado a responsabilidade pelo acesso ao PORTAL, inclusive pelos equipamentos, softwares e 

demais aspectos tecnológicos necessários.   

 

Em caso de compra, os respectivos documentos serão emitidos com o nome e dados do comprador, conforme cadastro no 

PORTAL www.lut.com.br, sem a possibilidade de alteração. 

 

COMISSÃO DA LUT – O comprador deverá pagar a LUT comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da compra do bem. 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Adicionalmente, o comprador deverá pagar taxa de administração no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). 

 

A comissão devida a LUT e a taxa de administração não estão inclusas no valor da compra ou da proposta escrita. 

 

INADIMPLÊNCIA - O não pagamento do valor da comissão da LUT e/ou da taxa de administração no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas a contar da data da venda do bem, poderá, ao critério da LUT e independentemente de notificação prévia, configurar 

desistência ou arrependimento por parte do comprador. Configurada a desistência ou o arrependimento, o comprador fica 

obrigado a pagar o valor da comissão devida a LUT de 5% (cinco por cento) do valor da proposta efetuada, além do valor 

correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da proposta efetuada destinado ao pagamento de eventuais despesas 

incorridas.  
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PAGAMENTO – O comprador deverá realizar seus pagamentos em até 48 (quarenta e oito) horas após realização da venda do 

bem, através de boleto bancário ou outra forma que vier a ser estabelecida pela LUT, independentemente de aviso prévio ou 

antecedência.  

 

O pagamento do valor do bem, conforme acordado com a CONTRATANTE, deverá ser feito pelo comprador diretamente a 

CONTRATANTE, bem como dos respectivos tributos devidos e custos com documentação para transferência do ponto comercial.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

O bem é vendido no estado em que se encontra. Por isso, declaram os interessados que vistoriaram ou que puderam 

vistoriar o bem e que fizeram todas as pesquisas e levantamentos necessários junto aos órgãos competentes para 

constatar eventuais dívidas pendentes sobre referido bem. 

 


