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INFORMATIVO 
 
 

Poços de Caldas, 18 de outubro de 2017 
 
 

Você sabia que pode personalizar o seu imóvel? Sim, nossa empresa disponibiliza esse serviço 
aos clientes, trocando pisos, torneiras, portas internas, pontos elétricos, entre outras coisas, saiba como: 
 
O que é a personalização do imóvel? 

São eventuais alterações estruturais, de materiais ou produtos em relação ao especificado no 
projeto original do imóvel adquirido, a pedido do comprador, e que dependerão da anuência da vendedora, 
ensejando celebração de um Termo Aditivo, onde constarão eventuais custos adicionais a serem arcados 
pelo comprador, bem como dilação de prazo para execução das modificações, e revisão de projetos, 
incluindo a alteração da data de entrega da unidade. 
 
O que é um aditivo? 

É o documento que formaliza as alterações solicitadas ou pactuadas entre as partes, após 
assinatura do contrato de aquisição da unidade imobiliária, entre o cliente e a Horizonte Construtora. 

Um aditivo contratual pode prever ainda, dentre outros aspectos, prorrogação do prazo de 
execução da obra, acrescentar ou reduzir as quantidades dos serviços contratados, necessários à 
execução da obra e que não estavam previstos no contrato/projeto original. 
 
Como solicitar uma personalização de imóvel? 

Para solicitar é simples!! O cliente deve entrar em contato com o setor de comunicação da 
Horizonte através da área do cliente ou pelo telefone (35) 3712-3145, após o contato você receberá o 
boleto com uma taxa fixa de R$100,00 (cem reais) para o orçamento. 

O valor da taxa é cobrado considerando o tempo de mobilização da equipe de profissionais da 
Empresa, para orçar e projetar o que foi solicitado. No entanto, caso o cliente aprove o orçamento e firme 
o aditivo contratual, a taxa paga para orçamento, se torna crédito a ser abatido do montante total apurado 
para alterações na unidade imobiliária adquirida.  
 
Depois de o orçamento aprovado, o que acontece? 

Depois de aprovado o orçamento, o cliente será convocado para assinatura do termo aditivo, na 
sede da empresa, quando também receberá o boleto de pagamento para execução das solicitações.  
 
FIQUE ATENTO!! 

Uma vez que, aditivos contratuais alteram o tempo de andamento e execução da obra, há prazos 
mínimos que devem ser respeitados no momento de sua celebração. A partir do momento em que você 
paga o boleto solicitando o orçamento 30 (trinta) dias são acrescidos no prazo de entrega do seu imóvel, 
independente da aprovação ou não. Com a aprovação do orçamento o prazo para entrega pode ou não 
aumentar conforme o que tenha sido solicitado. 
 

Na data agendada para assinatura do Termo Aditivo, o cliente terá oportunidade de dialogar com 
a Horizonte, combinando detalhes da personalização de seu imóvel, formas de pagamentos e demais 
formalidades. 
 
 

 


