Contratos
Antes de iniciar o cadastro dos contratos de venda, recomendamos cadastrar os textos
padrões que farão parte deles. O texto padrão deverá selecionado no ato do cadastro do
contrato (procedimento explicado a seguir). Para cadastrar um texto padrão, acesse o menu
Cadastros -> Contratos Padrões.

Clique em “Novo” e defina um nome para o contrato padrão. Clique em “Texto”, insira o texto
padrão e clique em “Salvar”. Ao final, clique em “OK”.

As opções cadastradas serão exibidas no campo “Contrato Padrão” do contrato de venda.

Cadastro do Contrato
Para gerar um novo contrato de venda, clique no botão de atalho “Contrato” ou acesse o
menu Venda -> Contrato (Novo). Clique em “Novo” e faça a busca do imóvel via Número,
Proprietário, Edifício/Condomínio ou Endereço. O sistema exibirá os dados do imóvel na tela.
Para prosseguir, clique em “Selecionar”.

Algumas informações já estarão preenchidas, de acordo com o imóvel selecionado (número do
imóvel, valores, endereço, proprietário, etc). O número do contrato será inserido
automaticamente pelo sistema.

Preencha a ficha com as demais informações:

Compradores: Clique na seta lateral e selecione um ou mais compradores (opção Incluir). Para
alterar ou excluir um comprador, clique novamente na seta lateral e faça a alteração desejada.

Vendedor: Clique na seta lateral e selecione o corretor responsável pela venda.

Contrato Padrão: Clique na seta lateral e selecione o contrato padrão desejado, conforme
cadastro explicado anteriormente.

Data: Data da venda. O sistema insere a data automaticamente, mas a mesma pode ser
alterada, caso necessário.

Por R$: Valor negociado/final da venda.

Comissão: Percentual e valor em Reais da comissão. O sistema traz o padrão cadastrado e faz
o cálculo automaticamente.

Forma de Pagamento –> Entrada: Valor negociado da entrada. Caso a entrada tenha sido
parcelada, clique na seta lateral para detalhar os valores.

Forma de Pagamento –> FGTS/Consórcio/Bens: Valor do FGTS, Consórcio e/ou Bens utilizados
no processo de compra.

Forma de Pagamento –> Financiamento: Valor do financiamento (valor da venda - entrada FGTS/Consórcio/Bens).

Comissões –> Entrada/Parcelas: Valor da entrada e parcelamento da comissão.

Fluxo de Caixa Comissões: Percentuais, valores e beneficiários do recebimento da comissão.
Ao inserir o percentual, o sistema fará o cálculo automaticamente.

Parcelas do Financiamento: Detalhamento do Financiamento (as informações serão enviadas
para o sistema JBI Financeiro). Definir a Data, Banco e Conta/Centro de Custo para as quais
serão enviados.

Após clicar em OK, o sistema exibirá uma tela para detalhar o parcelamento. O responsável
poderá dividir os valores e quantidade de parcelas de acordo com o financiamento. Ex: 20
parcelas de R$2.000,00 (parcela 1 a 20) + 16 parcelas de R$1.250,00 (parcela 21 a 36). Será
necessário informar também o índice e mês de reajuste. Após preenchimento, clique em OK.

Caso haja alguma irregularidade nos valores, o sistema dará a seguinte informação:

Faça a correção necessária e clique em OK.

Texto: Informações complementares sobre o contrato.

Contrato: Texto do contrato padrão, previamente cadastrado.

Pré-contrato: Selecionar caso o contrato ainda esteja em aprovação.

Após preenchimento, clique em Efetivar. Caso deseje emitir a Nota Fiscal da venda, clique em
Sim na pergunta exibida pelo sistema:

Para editar um contrato de venda já cadastrado, clique no botão de atalho “Contrato” e
busque o contrato pelo Número ou Comprador. Para consultar um contrato, acesse o menu
Venda -> Contrato (Pesquisa) .

Contratos de venda
Para consultar os contratos de venda cadastrados, acesse o menu Pesquisas -> Contratos de
Venda.

Sistema JBI Financeiro
Após efetivação do contrato, as informações serão enviadas para o sistema JBI Financeiro. Para
visualizar as informações, siga os passos abaixo:

Contas a Receber
Clique no botão de atalho “Contas a Receber”. As informações referentes à entrada e
financiamento serão exibidas com as respectivas datas e valores.

Contas a Pagar
Clique no botão de atalho “Contas a Pagar”. As informações referentes à comissão serão
exibidas com as respectivas datas e valores. Por segurança, o pagamento estará bloqueado e
poderá ser liberado após recebimento do Comprador.

Para maiores informações sobre o uso do sistema JBI Financeiro (Centros de Custos, Contas e
SubContas, Contas a Pagar e Receber, Emissão de Boletos, etc), consulte os manuais
específicos.

