TERMO DE ADESÃO A SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO "COMFORT HOTEL
AMERICANA SCP"

A. NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO ADERENTE
PROPRIETÁRIO
(nome
Completo)
_______________________________________________________ NACIONALIDADE
______________
Estado
Civil
_________________
PROFISSAO
________________________
RG
_______________________
C.P.F./M.F
___________________________ENDEREÇO __________________________________
N° ________________ COMPLEMENTO___________________________ BAIRRO
______________
_________________________________
CIDADE
______________________
ESTADO
___________________________
CEP
________________________.

A.1. UNIDADE E VAGA DE GARAGEM
Unidade de propriedade do Aderente _________________________________
Vaga de Garagem n° ______________________________________________

B. DA DECLARAÇÃO DE ADESÃO
B.1. O Proprietário acima identificado e qualificado (PROPRIETÁRIO) declara que:
(i) é legítimo possuidor ou titular de direitos aquisitivos da unidade autônoma acima
descrita;
(ii) Recebeu com antecedência uma cópia do Contrato de Constituição da Sociedade
em Conta de Participação e de todos os seus respectivos Anexos;
(iii) Tem pleno conhecimento de todos os termos e condições do contrato de
constituição de sociedade em conta de participação, declarando ainda para todos os
fins e efeitos legais que com ele integralmente concorda e se obriga a cumpri-lo e
respeitá-lo, aderindo por este ato à Sociedade em Conta de Participação e do qual, à
partir desta data, se torna SÓCIO PARTICIPANTE.
B.2. O PROPRIETÁRIO para fins de recebimento do aluguel e dos dividendos da
SOCIEDADE indica a seguinte conta Bancária de sua titularidade:
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CONTA CORRENTE _________ AGÊNCIA___________ BANCO__________
D. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA ADMINSTRADORA
PROPRIETÁRIO

PELO

D.1. O PROPRIETÁRIO, dessa forma e por este ato, contrata a ADMINISTRADORA para:
(i) A operação de locação e gerenciamento da unidade autônoma, acima descrita, que
a ADMINISTRADORA empreenderá em seu nome, na qualidade de SÓCIA OSTENSIVA
da Sociedade em Conta de Participação formada no Condomínio; e
(ii) Proceder às compras de todos os móveis, equipamentos, utensílios e itens de
decoração da unidade autônoma (acima descrito), nos termos e condições
estabelecidos no documento intitulado “Relação de Bens e Equipamentos e Normas
Gerais para a Aquisição do Mobiliário das Unidades Autônomas do Pool (Anexo 2 ao
Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação), do qual o
PROPRIETÁRIO já declarou ter tomado conhecimento com antecedência autorizando,
assim, neste ato à ADMINISTRADORA à: (a) ter acesso a sua unidade autônoma para
fins de recebimento e instalação do mobiliário que o guarnecerá; (b) fazer as
adequações necessárias na unidade autônoma, de forma que esteja adequado para
integrar o pool na data prevista; e, (c) firmar o respectivo “Termo de Vistoria e
Recebimento de chaves” de sua unidade autônoma, após devidamente vistoriado e
feitas as adequações necessárias, vistoria essa que se restringirá a identificação de
vícios aparentes e/ou defeitos visíveis e de fácil constatação.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma e para a mesma finalidade, em presença de 02 (duas)
testemunhas, abaixo assinadas.
Americana, ____ de _____ de 2.017.

_______________________________
PROPRIETÁRIO
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