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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO - QUADRO RESUMO

I. COOPERATIVA

1.1 Nome: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP
1.2 C.N.P.J. 01395962/0001-50

1.3 Endereço..: R Libero Badaró, 152 5° andar - São Paulo/SP

2. ASSOCIADO

2.1 Nome:Marisa Letícia Lula da Silva 2.6 Est. Civil: Casada

2.2 Matricula: 22316 2.7 Profissão: #

2.3 Endereço:.Av:Francisco Preste Maía,1501 Ap 22 2.8 Nascimento: ^

2.4 Cidade:São Bernardo do Campo 2.9 R.G: 6481443-9

2.5 Estado:SP 2.10 C.P.F: 218.950.438-40

CÔNJUGE

2.11 Nome:# 2.13 R.G:#

2.12 Nacionalidade:# 2.14 C.P.F:#

CO-PARTICIPANTE

2.15 Nome:# 2.18 R.G:#

2.16 Nacionalidade:# 2.19 C.P.F:#

2.17 Nascimento:#

CÔNJUGE

2.20 Nome:#

2.21 Nacionalidade:#

3. EMPREENDIMENTO

2.22 R.G:#

2.23 C.P.F:#

3.1 Nome: Residencial Mar do Caribe 3.4 Cidade: São Paulo

3.2 Tipo: 03 dormitórios - \|)tril4l EdSsoia 3.5 Estado: SP
3.3 End.: Rua Martins Pena, 295/333 esquina com Rua Teixeira de Melo, 230

4. PLANO GERAL DE PAGAMENTO

4. PLANO DE AUTOFINANCIAMENTO;

4.1 Valor Total Estimado: RS 195.000.00 em 01/04/05
4.2 Valor da Entrada: RS 20.000.00 V encto 02/05/05

4.3 Pare. Mensais (70): RS 2.000,00 l A encto 15/06/05
4.4 Pare. Intermediárias: RS 5.833,34 Ventos (15/12/06,12/2007,1512/08,15/12/09,15/12/10,15/12/01)
4.5 Parcela Intermediária de Reforço: RS #
4.6 Mensalidade do FGQ: RS49,00
*OBS: APÓS A ENTREGA DAS CHAVES O SALDO DEVEDOR EXISTENTE, BEM COMO AS
PARCELAS VINCENDAS SOFRERÃO JUROS DE 12% a . a CONFORME TABELA PRICE.

Por este TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO, doravante denominado
como TERMO DE ADESÃO, de um lado a BANCOOP referida no item 1 do QUADRO RESUMO, e,
de outro, o ASSOCIADO, nomeado e qualificado no item 2 do QUADRO RESUMO ajustam entre si o
seguinte:

i/
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BANCOOP HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP

RESIDENCIAL MAR DO CARIBE

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA - DO OBJETIVO

O objetivo da BANCOOP é proporcionar a seus ASSOCIADOS a aquisição de unidades
habitacionais, através do sistema de autofinanciamento, a preço de custo.

CLÁUSULA 2^ - * DO EMPREENDIMENTO *

A BANCOOP, nos termos da legislação aplicável e disposições do Estatuto Social, está
promovendo sobre o terreno sito na Rua Martins Pena. 295/333 esquina com a Rua Teixeira de
Melo n° 230 - Tatuapé - São Paulo - SP, a implantação e construção do empreendimento
denominado Residenciai Mar do Caribe, que será constituído de 02 edifícios (Ed. Martinica e Ed.
Curaçao), contendo dois níveis de sub/sobresoios, para guarda de veicuios, térreo, com zeladoria,
serviços e lazer, e andares de unidades habitacionais de 02 dormitórios, sendo uma suite, com
área útii ou privativa (ou seja da porta para dentro, e incluindo todas as paredes, inclusive as
externas) aproximada de 63,50 m2, contendo ainda, sala com sacada, banheiro, cozinha, área
de serviço, e uma vaga indeterminada, para automóvel pequeno ou médio, sujeito ao uso de
manobrista, localizadas nos subsoios/sobresolos, possuindo ainda um andar com 4 coberturas
duplex que possuirão no pavimento inferior 1 dormitório (suíte), sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, e no pavimento superior 1 dormitório, sala de estar e tv com sacada,
banheiro, piscina, ducha e churrasqueira, duas vagas indeterminadas para estacionamento de
veículos pequenos ou médios localizadas no sub-solo/sobresolos, e sujeitas à manobrista, com
área útil ou privativa (ou seja da porta para dentro, e incluindo todas as paredes, inclusive as
externas) aproximada de 127,00 m2.

Dispondo o prédio de dois elevadores sociais e um de serviço, mais áreas comuns e de lazer do
condomínio, composta de salão para festas, espaço gourmet, churrasqueira, salão para fitness,
sauna, piscina adulto e infantil, playground e zeladoria.

CLÁUSULA 3® - ADESÃO DO ASSOCIADO

O ASSOCIADO, nomeado e qualificado no item 2 do Quadro Resumo, parte integrante deste,
declara que conheceu previamente o local onde o empreendimento será construído, o memorial
descritivo, e o piano gera! de pagamentos descrito na cláusula quatro, bem como o Estatuto Social
e o Regimento Interno da BANCOOP e o Regimento do Fundo Garantidor de Quitação, tendo
recebido um exemplar destes três últimos, atualizados até esta data, que também passam a fazer
parte integrante deste Termo. O ASSOCIADO fica ciente que todas as alterações do estatuto social
e do regimento interno posteriores à assinatura deste Termo obriga a todos os ASSOCIADOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O ASSOCIADO, pelo presente Termo de Adesão , compromete-se
com a BANCOOP, a participar do referido empreendimento com o objetivo de adquirir uma das
unidades habitacionais referidas na Cláusula 2®, com a identificação determinada constante no
quadro resumo e com a diferenciação de preço prevista e conforme as normas estabelecidas no
artigo 20 (vinte) do Regimento Interno mencionado acima.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A participação definitiva do ASSOCIADO
condicionada, exclusivamente, a viabilização do empreendimento.

CLAUSULA 4® - * PLANO GERAL DE PAGAMENTOS *

no empreendimento fica



4.1 - * PREÇO TOTAL ESTIMADO EM 01/04/05*

O preço total estimado das unidades habitacionais, tendo como base 01 de Abril de 2005, consta
no quadro resumo, o qual será pago pelo ASSOCIADO em parcelas nos valores estimados adiante
expressos, conforme artigo 20 (vinte), itens 4 e 5 do regimento interno Do preço total. 34% (trinta
e quatro por cento) eqüivale à cota de terreno, e, portanto os restantes 66% (sessenta e seis por
cento) aos demais custos, tais corno;projetos,emolumentos,impostos,materiais, mão-de-obra,
despesas administrativas, instalação/manutenção de estande de informações/adesões, consumo
de luz. água, telefone, etc.

Parágrafo Único - Considerando o acima exposto, e, por se tratar de obra autofinanciada no
regime de preço de custo, a BANCOOP poderá lançar à débito do ASSOCIADO valores
decorrentes de eventuais aumentos de custos reais superiores ao índice de reajuste previsto neste
Termo, aumentos de área construída, privativa ou não e alterações no memorial das unidades
habitacionais e do próprio empreendimento,

4.2 - * ENTRADA *

Parcela(s) descrita(s) no quadro resumo, e com o(s) vencimento(s) ali estipulado(s).

4.3 - * PARCELAS MENSAIS *

Parcelas mensais e consecutivas, descritas no quadro resumo, com o primeiro vencimento como
ali descrito e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Tais parcelas serão acrescidas
da cota do FGQ, cujo valor é definido quando do lançamento do empreendimento, podendo ser
alterado em função das negociações periódicas mantidas com o Conselho Diretivo do FGQ.

4.4- * PARCELA INTERMEDIÁRIA DE REFORÇO

Parcela de reforço, com valor variável, conforme data de recebimento, andar e tipo da unidade
efetivamente atribuída ao ASSOCIADO, e deverá ser paga antes do recebimento da unidade
habitacional, e que serve para fazer frente às despesas de obra que precedem sua conclusão, ou
conforme definido pela BANCOOP, se for o caso, situação em que o ASSOCIADO deverá ser
expressamente comunicado, e com antecedência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As parcelas do plano geral de pagamentos terão como vencimentos
todo dia 15 (Quinze) de cada mês.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É facultado ao ASSOCIADO efetuar antecipações do pagamento de
parcelas, que neste Termo serão chamados de adiantamentos de pagamentos, nos termos da
clausula Sexta,

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores expressos no quadro resumo e nesta cláusula são
estimados, podendo sofrer alterações tanto no valor como no número de parcelas, porém
respeitando-se sempre o preço de custo, o Regimento Interno e o Estatuto da BANCOOP,

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as parcelas vlncendas, e, consequentemente, o saldo devedor
existente após a entrega das chaves da unidade habitacional, sofrerá juros de 12% (doze por cento)
ao ano, calculado conforme Tabela Price,

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de utilização do FGTS, as partes estão cientes que deverão ser
atendidas as normas estabelecidas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, bem como pela
Gestora do Fundo, a Caixa Econômica Federal, mormente quanto ao fato de tais recursos se
destinarem exclusivamente para a casa própria, bem como as regras de liberação, e outras fixadas
pelos órgãos competentes, ou mesmo pela BANCOOP,

CLÁUSULA 5® - ÍNDICE DE REAJUSTE
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o custo da unidade habitacional objeto do presente Termo de Adesão e Compromisso de
Participação e as parcelas de seu pagamento, relacionadas estipulado na cláusula quarta e seus
subitens, serão, caso se verifique alteração nos custos/inflação futura, reajustada anualmente
como estabelece a medida provisória 1145 de 10 de outubro de 1995 e suas reedições,
contemplada atualmente pela medida provisória r\.° 1540-28 de 04.09.97, combinada com o
Decreto Federal n.° 2.279 de 17 de julho de 1997, tendo sido adotado o tendo sido adotado o
INCC/FGV - índice Nacional da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas, tendo como data
referencial para início de apuração, a data em que obteve-se o valor total estimado de cada
unidade estipulada neste termo previsto na cláusula quarta, subitem 4.1.Após as chaves será
adotado, o índice IGP-M/FGV, substituindo o INCC.

5.1 - Consequentemente, ao fim de cada doze meses da assinatura deste Termo/ou data base
será acrescido ao saldo do preço e as prestações restantes, o percentual inflacionário medido
mês a mês pelo referido índice no período, conforme estipulado no item anterior.

5.2 - A forma para o pagamento da diferença inflacionária acima mencionada será definida pela
BANCOOP e comunicada aos ASSOCIADOS através de correspondência.

5 3 _ o ASSOCIADO poderá optar expressamente pelo reajuste mensal das parcelas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Se o índice mencionado acima, for extinto ou considerado inaplicável a
este Termo de Compromisso, as partes estabelecem, desde já , que as parcelas do plano geral de
pagamento passarão, automaticamente e de pleno direito, a serem reajustadas, de acordo com o
índice, que melhor reflita e preserve o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos celebrados
pela BANCOOP para a produção dos edifícios habitacionais do empreendimento.

CLAUSULA 6^ - ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS

O ASSOCIADO, poderá realizar antecipações de pagamentos das prestações, mediante
autorização da BANCOOP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores antecipados, registrados em relação ao preço estimado da
unidade, serão contabilizados em nome do ASSOCIADO, e poderão ser utilizados para os
seguintes fins;
a." Amortizar antecipadamente suas obrigações perante a BANCOOP, através da quitação de
parcelas vincendas, na ordem inversa de seus vencimentos, isto é, as últimas do plano geral de
pagamentos ;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Por se tratar de obra a preço de custo, as antecipações não isentam o
ASSOCIADO dos reajustes previstos na cláusula 5^ deste Termo.

CLÁUSULA 7® - DO FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO - FGQ

O ASSOCIADO deverá preencher e assinar uma ficha de adesão para sua inclusão no FGQ,
cobrindo eventos de morte e de invalidez permanente, e devendo pagar mensalmente a quota
que lhe couber, que será acrescida nas parcelas mensais.

7.1 - Caso ocorra morte ou invalidez permanente do ASSOCIADO á cobertura pelo FGQ se dará
nos termos de seu regimento. Tal direito fica conferido a partir do pagamento da primeira parcela
mensal acrescida da quota devida ao FGQ, excluindo as parcelas de entrada, quando houver.

7.2 - A cobertura do FGQ no entanto, só será eficaz e os seus benefícios só poderão ser
proporcionados aos ASSOCIADOS que se encontrem rigorosamente em dia com seus
pagamentos a BANCOOP.



7.3 - Caso por algum motivo justificado o Conselho Diretivo do FGQ não aceitar a inclusão do
ASSOCIADO, este não poderá fazer parte do FGQ. e consequentemente não terá direito a
cobertura aludida nesta cláusula

7.4 - A cobertura em qualquer hipótese só abrangerá as obrigações vincendas, a partir da data do
vencimento e desde que comunicado tempestivamente, de acordo com o regimento do FGQ.

7.5 - No caso de falecimento do associado, a BANCOOP efetuará a transferência dos direitos
sobre o imóvel para os legítimos sucessores que deverão se associar a BANCOOP, após o
ressarcimento de eventuais resíduos não cobertos pelo FGQ.

CLÁUSULA 8^ - * PRAZO DE OBRAS *

As obras do Residencial Mar do Caribe, tem previsão de entrega para janeiro de 2.007 a 1^ torre e
julho de 2.008 a 2® torre, tendo seu início previsto para agosto de 2.005.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando for o caso de construção de mais de um prédio ou
condomínio de casas, e, considerando que nesse caso os apartamentos/casas serão entregues de
forma escalonada, e a obra continuará até a conclusão de todos eles. a área social poderá ser
entregue apenas na última etapa da obra, já que ainda existirão necessidades técnicas, tais como
colocação de tapumes e manutenção do canteiro de obras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos acima referidos poderão sofrer atrasos por motivo de força
maior ou em razão de casos fortuitos, independente de culpa da empresa construtora,
entendendo-se como tal, a titulo meramente exemplificativo:

a) greves da construção civil ou das indústrias correlatas que afetem o andamento da
obra:

b) demora na execução de serviços que são próprios das concessionárias e dos órgãos
públicos;

c) chuvas que impeçam ou dificultem a execução dos serviços críticos da obra;
d) exigências de órgãos públicos e/ou concessionárias, supervenientes à data da

assinatura deste contrato;

e) fatos supervenientes e independentes da vontade da CONSTRUTORA ou da
BANCOOP. de qualquer natureza, que possam vira afetar o andamento normal dos trabalhos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência dos associados em nível superior a 5%(cinco por
cento) de pagamentos por eles devidos, poderá também vir a ser causa de atraso no andamento
das obras.

PARÁGRAFO QUARTO - Qualquer que seja o motivo do atraso da obra. por se tratar de um
período longo de construção, haverá uma tolerância de 06 (seis) meses nos prazos acima. Na
hipótese desse prazo de tolerância vir a ser utilizado, não acarretará nenhuma responsabilidade
excedente para BANCOOP em relação aos ASSOCIADOS.

CLAUSULA 9^ - ESCOLHA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

A escolha da unidade habitacional se deu por livre manifestação e opção do ASSOCIADO, e, em
nada conflitantes com os procedimentos previstos no estatuto/regimento, observadas as
diferenciações estipuladas no artigo 20° do regimento interno.

CLÁUSULA 10^ - POSSE DA UNIDADE

Conforme as fases de entrega indicadas nas cláusulas 8^ e 9^ sejam atingidas, e as unidades
estejam com condições legais de utilização residencial, a BANCOOP, a titulo precário permitirá
sua entrega e ocupação, desde que preenchidas as condições fixadas neste instrumento, no
Estatuto e no Termo de Autorização.

kíiO



PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando o ASSOCIADO for habilitado a ocupar uma unidade
habitacional, será permitido o seu uso a titulo precário após a assinatura do TERMO DE
AUTORIZAÇÃO PARA USO ANTECIPADO DA UNIDADE HABITACIONAL

PARÁGRAFO SEGUNDO - A assinatura do Termo de Autorização importará também, na
ratificação pelo ASSOCIADO e peia BANCOOP, das condições gerais, inclusive financeiras,
previstas no presente termo que continuará valendo em todas as suas disposições. Para a
assinatura do referido Termo, a BANCOOP exigirá do ASSOCIADO garantias reais, notas
promissórias com avalista, fiança, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O uso antecipado do imóvel será personalíssimo, implicando o
descumprimento desta condição em falta de natureza grave, sujeitando o ASSOCIADO a imediata
e automática revogação da posse e as medidas judiciais cabíveis, além da eliminação ou
exclusão dos quadros da BANCOO^^.

PARÁGRAFO QUARTO - No entanto, a BANCOOP por liberalidade, e, mediante solicitação
expressa do ASSOCIADO, poderá permitir que terceiro por ele escolhido, sub-rogando-se em
suas obrigações, venha a ocupar o imóvel igualmente a Titulo Precário, sem que isto isente o
ASSOCIADO de qualquer obrigação pedante a BANCOOP,

PARÁGRAFO QUINTO - A partir da assinatura do Termo de Autorização e disponibilizaçâo da
unidade, correrão por conta do ASSOCIADO os tributos e as demais despesas provenientes de
consumo e serviços de uso comum como: IPTU incidente direta ou proporcionalmente sobre a
unidade habitacional, água. luz, vigilância, limpeza, coleta de lixo, taxa de administradora,
manutenção de elevadores, equipamentos utilizados, taxa de instalação de condomínio e
quaisquer outros ônus que porventura vierem a ocorrer, os quais serão rateados entre todas as
unidades habitacionais com Ternos de autorização para Uso Antecipado de Unidade Habitacional
assinados pelos associados da BANCOOP.

PARÁGRAFO SEXTO - O ASSOCIADO, de posse do Termo de Autorização para Uso Antecipado
da Unidade Habitacional, não terá direito, na hipótese de devolução do imóvel, ao recebimento de
qualquer indenização, ou de fazer qualquer compensação ou retenção, por benfeitorias
eventualmente feitas no apartamento, ainda que úteis ou necessárias, as quais reverterão em
favor da BANCOOP

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de demissão, eliminação ou exclusão do ASSOCIADO
após o recebimento da unidade habitacional, será devida a BANCOOP, reintegrada ern sua posse,
sem prejuízo das demais penalizações estatutárias, indenização pelo uso e fruição do imóvel,
desde a data da ocorrência que deu causa ao desligamento do ASSOCIADO até a efetiva
desocupação da unidade, acrescida dos custos orçados para eventuais reparos, bem como das
despesas administrativas ou judiciais. Na ocasião da desocupação da unidade o ASSOCIADO
desligado juntamente com um representante da BANCOOP farão um laudo de vistoria, que
conterá a assinatura de ambos, a fim de atestar a real situação do imóvel.

PARÁGRAFO OITAVO - As unidades habitacionais que retornarem a posse da BANCOOP por
demissão, eliminação ou exclusão do ASSOCIADO nos termos do parágrafo anterior, serão
sorteadas entre os ASSOCIADOS que tenham interesse em ocupá-ias, desde que não tenham
recebido sua unidade. O ASSOCIADO sorteado deverá pagar, de urna só vez, a diferença entre a
importância que já tiver recolhido à BANCOOP e as obrigações financeiras que recaiam -sobre tais
unidades.

PARÁGRAFO NONO - O ASSOCIADO deverá zelar pela manutenção da unidade, competindo-
lhe manter o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade e funcionamento, comunicando a
BANCOOP qualquer problema ou defeito relacionado com ? construção.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O ASSOCIADO, após assinar o Termo de Autorização, terá permissão
para o uso da unidade habitacional que lhe foi destinada, obrigando-se a continuar cumprindo



b) Nos demais caixilhos dos apartamentos serão colocados vidros fantasia ou outro adequado.

XX - PINTURA

a) Externamente, os edifícios, quando for o caso de adoção desse tipo de revestimento, as
paredes onde não houver revestimento cerâmico, será executada pintura acrílica, em cumprimento
às orientações do fabricante
b) Serão esmaltadas todas as portas, batentes e guarnições, bem como rodapés e portinholas em
geral; as portas de entrada dos apartamentos serão esmaltadas ou envernizadas,
c) Serão pintadas até o forro, as paredes dos halls dos edifícios de apartamentos,
d) Serão pintadas sobre gesso liso. as paredes e forros dos apartamentos,
e) A pintura será executada sobre superfície preparada, em número de demãos suficientes para
garantir o bom acabamento.
f) As cores a serem empregadas serão de acordo com detalhes de projeto,

XXI - ANDAR TÉRREO, HALL DE ENTRADA, ÁREAS EXTERNAS E COMUNS,
COBERTURAS, E OUTROS

O acabamento da parte social do andar térreo e hall de entrada dos prédios, terão um tratamento
específico, obedecendo a um projetocom os seguintes itens principais:
a) O piso das garagens/estacionamentos será de cimentado liso. Os acessos de pedestres serão
cimentados.

b) Onde houver tais instalações, o piso dos salões/salas para festas, jogos/ginástica, será em
cerâmica, granito, porcelanato, ou outro material apropriado,
c) No revestimento das paredes dos halls de entrada dos edifícios em geral será utilizada pintura
impermeável ou textura.
d) As portas de entrada para o hall, salão para festas, salão para jogos/ginástica e as passagens
entre os mesmos serão executadas em caixilhos de alumínio anodizado ou pintados com pintura
eletrostática. com vidros, ou vidro temperado,
e) Os salões para festas/e para sauna, possuirão cozinha e sanitários.
f) A piscina social, nas medidas do projeto, deverá ser convenientemente impermeabilizada e
revestida com azulejos, e, externamente com pedras apropriadas tipo goiás/mineira ou ainda, com
madeira, e com os equipamentos normais de casa de máquinas de piscina, podendo tal piscina ser
ainda de outro material do tipo fibra ou vinil, devendo de qualquer maneira os demais itens, ou seja
revestimento externo e casa de máquinas completa.
g) A piscina ou spa das coberturas que poderá ser de fibra, vinil ou outro material apropriado,
deverá ser externamente revestida com pedras apropriadas tipo goiás/mineira. ou ainda, com
madeira e com os equipamentos normais de casa de máquinas de piscina, ou spa. As lareiras,
onde houver, serão de alvenaria, concreto ou outro material adequado, para uso de lenha. A
churrasqueira das coberturas conterão também pia com tampo de granito ou mármore, A sauna,
onde houver, virá com o equipamento, podendo ser do tipo seca ou molhada.
k) As escadas das coberturas poderão ser de concreto, madeira ou metálicas.

XXII - LIMPEZA

Os edifícios serão entregues em ordem, com vidros, ladrilhos, azulejos, pisos cimentados e
aparelhos limpos.

**********

Observação: ABANCOOP poderá alterar o presente memorial em razãode necessidades técnicas; mudanças
tecnológicas, de marca: imposiçõesde normas l^is e técnicas: etc.

MecooMCaribe



suas obrigações, a efetuar seus pagamentos em dia e a permanecer vinculado a BANCOOP, na
qualidade de ASSOCIADO.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A BANCOOP como proprietária e responsável pelo
empreendimento até sua finalização, indicará como síndica e administradora do condomínio a ser
instalado, a empresa BANCON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LIDA, ou
outra de sua conveniência com mandato de até dois anos após encerramento das obras.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A BANCOOP como instituidora do empreendimento e
condomínio se reserva no direito de colocar no topo do edifício (s). ou quando for condominio
horizontal, em local de reconhecida visibilidade, placas promocionais institucionais pelo prazo de
cinco anos a contar da finalização da obra, bem como ponto de atendimento, em dependências
do condomínio destinado a recepcionar associados/interessados no repasse de unidades
porventura disponiveis naquele empreendimento, sem prejuízo das normas de segurança do
condomínio e condôminos.

CLÁUSULA 11^ - ATRASO NOS PAGAMENTOS

O não cumprimento pelo ASSOCIADO, de quaisquer obrigações pecuniárias estabelecidas no
presente termo, e dentre elas, principalmente, de pagamento, em seu vencimento, de qualquer
das parcelas do preço indicados na clausula 4®, determinará o acréscimo de multa moratória, de
juros, e de atualização monetária nos termos das leis vigentes, ficando desde já estipulada multa
em percentual de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês, ou fração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não recebimento dos boletos de pagamento não exime o
ASSOCIADO de efetuar quaisquer dos pagamentos de parcelas previstas neste instrumento, ou
que venham a ser deliberadas em Assembléia, não se constituindo motivo para atraso nos
pagamentos, uma vez que ele poderá obter os dados necessários com antecedência junto à
BANCOOP. Eventuais alterações de endereço do ASSOCIADO deverão ser comunicadas por
escrito.

CLAUSULA 12^ - PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO E RESCISÃO

Havendo atraso nos pagamentos, a BANCOOP notificará o ASSOCIADO no endereço fornecido,
para que ele regularize sua situação em até 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após o terceiro aviso de cobrança ou 03 (três) prestações/parcelas
em atraso, consecutivas ou não, ou atraso de qualquer parcela em prazo igual ou superior a
90(noventa) dias, e, não tendo sido purgada a mora, e, nem ter sido feita nenhuma composição
para saldar o débito, nos termos do Estatuto da BANCOOP, o ASSOCIADO será eliminado,
mediante termo a ser assinado pela BANCOOP no livro de matrícula. Haverá ainda eliminação
do ASSOCIADO no caso de infração legal ou estatutária, por descumprimento de qualquer
obrigação assumida perante a BANCOOP, dando motivo a rescisão do presente Termo e do
Termo de Autorização para Uso Antecipado da Unidade Residencial, e as demais hipóteses
previstas no estatuto/regimento que resultem na eliminação ou exclusão do ASSOCIADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será enviada comunicação ao ASSOCIADO eliminado/excluído,
conforme disposições previstas no estatuto/regimento interno, perdendo dai em diante a condição
de ASSOCIADO, deixando assim de participar do empreendimento, devendo restituir
imediatamente a unidade habitacional que esteja ocupando, caso esteja na posse precária do
imóvel.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ainda na hipótese de rescisão do presente em decorrência de
eliminação do ASSOCIADO, ser-lhe-ão devolvidas, nos termos do Estatuto/Regimento Interno da
BANCOOP, as quantias que houver pago, referentes a este termo, mas sempre, ê,.em qualquer



caso, com as deduções ali constantes, sobre as importâncias pagas, a título de despesas com
administração, manutenção, e. compensando-se ainda, eventuais obrigações supervenientes.

PARÁGRAFO QUARTO - O ASSOCIADO será eliminado nos termos do Estatuto e do Regimento
Interno e fará jus ao ressarcimento de seus haveres junto à BANCOOP somente após o ingresso
de um novo ASSOCIADO, que após provar reunir as condições sócio econômicas necessárias,
assuma de imediato suas obrigações no empreendimento:
PARÁGRAFO QUINTO - O ASSOCIADO eliminado, após o efetivo ingresso de outro
ASSOCIADO em seu lugar, e decorridos 12 meses de sua eliminação, receberá seus haveres em
36 (trinta e seis meses) parcelas, caso as condições econômico-financeiras da Seção permitirem.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de inadimplência, o ASSOCIADO ocupante do imóvel através do
Termo de Autorização para Uso Antecipado deverá, uma vez constatada a mora, desocupá-lo,
devolvendo-o imediatamente. Caso não o faça, e, sem prejuízo das competentes medidas judiciais
que a BANCOOP poderá interpor, arcará o ASSOCIADO com uma multa diária de 0,1% (um
décimo por cento) sobre o valor total do imóvel, e satisfação das demais cominações legais.

CLAUSULA 13^ - TRANSFERÊNCIAS

O presente é firmado pela BANCOOP em caráter pessoal com o ASSOCIADO, não podendo ele
ceder nem transferir os seus direitos a terceiros, sob pena de ineficácia do ato. Qualquer cessão
de direitos somente poderá ser feita a outro ASSOCIADO com prévio e expresso consentimento
da BANCOOP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O ASSOCIADO que solicitar transferência deve permanecer em dia
com suas obrigações perante a BANCOOP, até a efetiva transferência de seus direitos para outro
ASSOCIADO, sob pena de cometer infração estatutária e regimental. Para o ressarcimento dos
haveres do cooperado cedente será adotado idêntico procedimento ao descrito na cláusula 12
parágrafo quinto que trata de casos de eliminação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será descontado dos haveres do ASSOCIADO cedente as multas,
juros, atualização monetária e FGQ de todas as parcelas de sua responsabilidade que estiverem
em atraso anteriores a data da efetiva transferência.

CLAUSULA 14^- DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DO ASSOCIADO

O ASSOCIADO declara á BANCOOP, nesta oportunidade, que é maior de idade e capaz e que os
dados pessoais, bem como seus documentos, cédula de identidade e CPF informados na Ficha de
Inscrição de ASSOCIADO estão corretos, responsabilizando-se pela exatidão dos elementos e
referências que forneceu, comprometendo-se a comunicar a BANCOOP, quaisquer alterações
que ocorram futuramente, relativas aos dados fornecidos. Declara-se de acordo, também, em que
serão consideradas vinculantes as correspondências expedidas ao endereço que forneceu, até
que informe por escrito qualquer alteração.

CLAUSULA 15^- APURAÇÃO FINAL

Ao final do empreendimento, com a obra concluída e tendo todos os ASSOCIADOS cumprido
seus compromissos para com a BANCOOP, cada um deles deverá, exceto no que se refere a
multas ou encargos previstos no Estatuto, Regimento Interno, neste instrumento, ou por decisão
de diretoria, ou de assembléia, ter pago custos conforme o plano/unidade escolhidos,
considerados ainda os reajustes previstos no presente Termo, bem como aqueles previstos na
cláusula 4.1 e seu parágrafo único.

CLAUSULA 16® - ESCRITURA

Cumpridas pelo ASSOCIADO todas as suas obrigações com a BANCOOP, e concluída a
apuração final, terá ele o direito a receber da BANCOOP a escritura defiriitiva da unidade



habitacional autônoma, cujo uso precário lhe tenha sido concedido, e das respectivas frações
ideais no terreno e das partes de uso comum.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas de transferência de titularidade correrão por conta do
ASSOCIADO. Aí se incluem despesas relativas a tabeliães, registros, impostos de transmissão e
outros encargos, inclusive obtenção de certidões e documentos, ainda que em nome da
BANCOOP.

CLÁUSULA 17^ - HERDEIROS E SUCESSORES

O presente termo obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo.

CLAUSULA 18^ - FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente termo, as partes elegem o Foro Central
da Comarca de São Paulo.

E, por se considerarem ajustados, o ASSOCIADO e a BANCOOP assinam o presente em duas
vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 01 de Abril de 2005.

HAB TAC ONAL 00 ÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP

ASSOCIADO: a.

CO-PART!CIPANtE / CÔNJUGE:

Testemunhas :1. ,zQr^/vii"Íiílo.^ 2. ^
l^meip^wÜZÃ^ ZXRFvCO Nome:

RGn.°: V
CPF: CPF:



RESIDENCIAL MAR DO CARIBE
Rua Martins Pena, 295/333, esquina com Rua Teixeira de Melo, 230 - Tatuapé -

São Paulo/SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Os materiais a serem empregados na construção serão de acordo com as normas técnicas, quer
quanto á qualidade e resistência, quer quanto á adeqüabilidade de suas aplicações às diversas
categorias de serviços. A obra será executada conforme as normas de estabilidade, os princípios
fundamentais de técnica, da estética, e de acordo com as leis de higiene pública e privada, com
acabamentos como abaixo se especificam:

I - GERAIS

a) No terreno serão feitas as demolições/Instalações necessárias para a correta execução das
obras: tapumes, barracos, depósitos, moradias de operários, etc.
b) Serão efetuadas as ligações provisórias de luz, força e água necessárias para a execução das
obras, bem como a locação da obra, de acordo com os projetos correspondentes.

II - ESCAVAÇÃO

Serão executados os movimentos de terra necessários a fim de atingiros níveis a serem indicados
no projeto das fundações, subsolo, caixa d'água e poço de elevadores, observadas as
características especificas da obra.

III-FUNDAÇÕES

Os Edifícios serão assentados sobre fundações a serem projetadas, de acordo com os cálculos
técnicos e sondagens a serem procedidas no locai, sob onentação de engenharia especializada.

IV - ESTRUTURA E ALVENARIA

A estrutura das fundações, subsolo, pilares do térreo e dos pavimentos tipo serão de concreto
armado, assim como as caixas d'água superiores e as lajes de forro dos edifícios de apartamentos.
Os vedos dos edifícios serão feitos com blocos cerâmicos, de concreto, ou de outro material
apropriado. A estrutura de concreto armado obedecerá rigorosamente aos detalhes de cálculo,
que serão elaborados por firma ou pessoa especializada, de acordo com as normas em vigor dos
poderes públicos e da ABNT. Durante a execução, serão efetuados ensaios (corpos de prova)
suficientes para testar a resistência adequada e indicada pelos calculistas e projetistas, além de
controle tecnológico de concreto executado por firma especializada.

V - IMPERMEABILIZAÇÃO

As lajes dos terraços, banheiros e a cobertura das caixas d'água serão impermeabilizadas. Desta
mesma forma serão executadas as coberturas do andar térreo. As caixas d'água serão revestidas
com argamassa e impermeabilizantes, conforme indicações do fabricante.

VI - REVESTIMENTO EXTERNO

As fachadas dos prédios receberão chapisco de cimento e areia grossa lavada no traço 1:3,
aplicado nas paredes externas, reentrâncias e dobramentos de vão com espessura suficiente para
recobrir a superfície de aplicação. Sobre o chapisco, será aplicado emboço paulista de argamassa
mista de cimento, cal e areia, com traço adequado para garantir boa resistência e plasticidade, na
espessura mínima de 2,0 cm, com acabamento desempenado com acabamento em textura.



VII - REVESTIMENTO INTERNO

a) As paredes da sata, dormitórios e corredores de cada apartamento serão revestidos com
gesso, dando-se acabamento liso.
b) A cozinha, banheiro e área de serviço terão suas paredes revestidas de azulejos das marcas
(Eliane, Cecrisa, Portobeiio ou similar), rejuntados com rejunte branco, do piso ao forro, junta à
prumo. Os forros, com exceção do banheiro, que será de placas de gesso, serão revestidos de
gesso.

VIII - REVESTIMENTO DE PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS

a) O piso da casa de máquinas será cimentado.
b) Os halls dos andares serão de cerâmica esmaltada ou granito.
c) O piso do banheiro, cozinha, área de serviço serão revestidos em cerâmica esmaltada marcas
Eliane, Cecrisa, Portobeiio, ou similar. A varanda ou terraço será revestido de cerâmica esmaltada
ou antiderrapante,
d) Os pisos da sala. dormitórios e passagens internas serão cimentados ou sobre laje, apropriados
para a colocação de carpete ou forração.
e) As soleiras internas serão do mesmo material do piso a que pertencerem, fechadas as portas,
podendo ser usado alternativamente materiais como ardósia, mármore ou granito.
f) As soleiras externas serão de concreto/ardósia.
g) Os degraus e patamares das escadarias serão de cimentado liso.

IX - TELHADOS E COBERTURAS

O telhado sobre o forro do último andar dos edifícios de apartamentos, será executado com telhas,
de barro, de meta! ou outro material apropriado, apoiadas sobre vigamento de madeira/metálico.

X - ESQÜADRIAS DE MADEIRA

a) Toda esquadria será fixada em grapas devidamente chumbadas na alvenaria.
b) Todas as portas dos apartamentos serão de compensado liso ou do tipo Lakra ou Duradoor,
para pintura e batentes de madeira, devidamente pintados.
c) Todos os batentes levarão guarnições, conforme detalhes de projeto, para pintura.

XI - ESQÜADRIAS METÁLICAS

a) O banheiro levará caixilho tipo maxim-air, com alavancas apropriadas.
b) Os caixilhos da sala, cozinha e dormitório, serão de correr.
c) A (s) janela (s) do (s) dormitório (s) será (ao) de correr e provida (s) de venezianas de correr,
com uma folha sobreposta à outra.
d) As portinholas dos quadros de luz, telefone, incêndio e portas para medidores serão executadas
em chapas de aço esmaltadas, ou outro material apropriado, de acordo com as normas
obrigatórias para este gênero de serviço: portas corta fogo em chapas de aço com respectivos
batentes, ou outro material adequado, em conformidade com as normas da ABNT. Os itens a, b e
o serão executados em alumínio anodizado ou com pintura eletrostática.

XII - FERRAGENS

a) As fechaduras, maçanetas e espelhos serão cromados ou em alumínio anodizado e as
dobradiças de ferro polido, zincado, ou outro material adequado.
b) A porta de entrada principal de cada apartamento levará fechadura de cilindro e maçaneta
cromada, de alumínio anodizado, ou outro material adequado.
c) As fechaduras e ferragens serão das marcas Pado, Papaiz, La Fonte ou similar.
d) As fechaduras Internas serão cromadas ou de alumínio anodizado, ou outro material adequado,
com espelho tipo gorges para os dormitórios e de tranquetas para o banheiro, das mesmas marcas
do item c.



XII! - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

a) Os serviços serão executados de acordo com o projeto elaborado por firma ou pessoa
especializada, em obediência aos regulamentos e exigências da concessionária e ABNT
b) Água fria;Conduzida em tubos de PVC até os reservatórios, a distribuição de água para os
apartamentos será feita por meio de canalização de ferro galvanizado e plástico, ou outro material
adequado.
c)Água quente: Oaquecimento dos chuveiros, torneiras de cozinha e banheiros serão à gás;
d) Águas pluviais: Serão conduzidas por meio de condutores plásticos, ou outro material
adequado, á fim de garantir escoamento. Os coletores horizontais serão de plástico ou manilhas de
barro vidrado e despejarão na guia do passeio.
e) Esgoto e ventilação: As águas servidas serão conduzidas por meio de tubo até as colunas de
esgoto, ambos executados em PVC ou outro material adequado para este fim; os tubos de
ventilação de esgoto, serão também executados em PVC ou outro material adequado. Os
coletores horizontais serão de manilha de barro vidrado, plástico, ou outro material adequado, e
serão ligados á rede da rua.
f) lncêndio:Será efetuada a instalação de incêndio, de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo
de Bombeiros e normas técnicas, instalando-se em cada andar o hidrante com mangueira e
extintores indicados pelo mesmo projeto.

XIV - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) A instalação será executada conforme projeto elaborado por firma ou pessoa especializada e de
acordo com as exigências da Companhia Concessionária. IPT, e normas técnicas.
b) Entrada: Será de acordo com as exigências da Companhia Concessionária e será executada de
tal forma a não aparecerem cabos expostos em nenhum lugar dos prédios.
c) Luz: Os materiais usados na instalação serão de boa qualidade, sendo os tubos e caixas de
plástico, os interruptores tipo sitentoque e as tomadas tipo universal, obedecendo aos detalhes de
projeto.

XV- TELEFONE , TELEVISÃO E INTERFONE

a) Conforme projetos específicos será feita tubulação completa para telefone e televisão, na sala e
suíte e tubulação seca para telefone e televisão no (s) quarto (s) e cozinha, colocado o interfone.

XVI - APARELHOS SANITÁRIOS

A) Nos banheiros serão instalados lavatório tamanho médio em bancada de granito, com torneira
cromada com misturador, bacia com caixa de descarga acoplada.
b) Na cozinha será colocado pia com tampo de granito e cuba em aço inóx, torneira tipo bica
móvel, válvula e sifão.

c) Na área de serviço será colocado tanque de louça com torneira, válvula e sifão.
d) Todas as louças serão das marcas Deca, Ideal Standard. Incepa, ou similar. Os metais serão
das marcas Deca. Fabrimar, Docol, Oriente ou similar.

XVII - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

Serão fornecidas luminárias relativas às escadarias, halls de elevadores e térreos .

XVIII - ELEVADORES

Serão instalados dois elevadores automáticos, marcas (Otis, Schindier. Sur, Kone ou similar) de
acordo com as posturas municipais, em cada edifício de apartamentos.

XIX - VIDROS

a) Nos caixilhos da sala e dormitórios serão colocados vidros lisos
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S«u sonho, nosso vabsiho.
TERMO DE ADESÀO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO
- QUADRO RESUMO

l. COOPERATIVA

l.lNome: BANCOOP - COOPERATIVA 11ABH ACIONAI, DOS BANC ÁRIOS S PAULO
L2C.N.P.J 0.1395.962/0001-50

1.3 Endereço: R Libero Badaró, 152 5" andar - São Paulo/SP

2. ASSOCIADO

2.1 NometMarisa Letícia Lula da Silva

2.2 Matricula 22316

2.3 Endereço: Av;Francisco Preste Maia.1501 Apto 22
2.4 Cidade: Sào Bernardo do Campo
2.5 Estado: SP

CÔNJUGE

2.11 Nome: »

2.12 Nacionalidade://

CO-PARTICIPANTE

2.15 Nome:#

2.16 Nacionalidade: #

2.17 Nascimento: #

CÔNJUGE

2.20 Nome:#

2.21 Nacionalidade:#

2.6 Est. Civil: Casada

2.7 Profissão: #

2.8 Nascimento: #.

2.9 R.G: 6481443-9

2.10C.P.E: 218.950.438-40

2.13 R.G: #

2.14C.P.F: #

2.18 R.G:3

2.19C.P.F:#

2.22 R.G: #

2.23 C.P.F:#

3. EMPREENDIMENTO

3.1 Nome: Residencial Mar Cantábrico 3.4 Cidade: Guarujá
3.2Tipo: 3 dormitórios AP. 141 1d. Navia 3.5 Estado: SP
3.3 End. : Av. Gal.Monteiro de Barros, 656 - Praia das Astúrias

4. PLANO GERAL DE PAGAMENTO

4. PLANO DE AUTOFINANCIAMENTO:

4.1 Valor Total Estimado: RS 195.000.00 em (01/04/05)
4.2 Parcela de Entrada: RS 20.000.00 Vencto 02/05/05

4.3 Pare. Mensais (70) RS 2.000.00 1" Venc. 15/06/05
4.4 Parcelas lntermediarias:RS 5.833.34 Venctos(l5/I2/O6,15/12/07,15/12/08.15/12/09.15/12/10,15/12/11)
4.5 Parcela Intermediária de Reforço: RS#
4.6 Mensalidade do FGQ: RS 49,00
*OBS: APÓS A ENTREGA DAS CHAVES O SALDO DEVEDOR EXISTENTE, BEM COMO AS
PARCELAS VINCENDAS SOFRERÃO JUROS DE 12% a . a CONFORME TABELA PRICE.

Por este TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO, doravante denominado
como TERMO DE ADESÃO, de um lado a BANCOOP referida no item 1 do QU ADRO RESUMO, e,
de outro, o ASSOCJIADO, nomeado e qualificado no item 2 do QUADRO RESUMO ajustam entre si o
seguinte:

- 1 -/



* Com intermediárias Vigência 11/03/05
s«, sonfo. nosso fraos/ho BANCOOP HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO • BANCOOP

RESIDENCIAL MAR CANTÁBRICO

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO

CLÃUSULA 1«-DO OBJETIVO

O Objetivo da BANCOOP é proporcionar a seus ASSOCIADOS a aquisição de unidades habitacionais, através do
sistema de autofinanciamento, a preço de custo.

CLÁUSULA 2^ - * DO EMPREENDIMENTO *

A BANCOOP, nos termos da legislação aplicável e disposições do Estatuto Social, está promovendo sobre o terreno
sito na Av General Monteiro de Sarros, 656 (não oficial), Praia das Asturias - Guarujá - SP, a implantação e construção
do empreendimento denominado Residencial MarCantábrico, que será constituído de 02 edifícios, denominados Gijón
e Navia, cada um deles com três pavimentos de garagem, sendo um subsolo e dois sobre solos, e andares de
unidades habitacionais de 03 dormitórios, sendo uma suite com área útil ou privativa (ou seja da porta para dentro, e
incluindo todas as paredes, inclusive as externas)aproximada de 82,50m2, contendo ainda, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço, e, duas vagas, indeterminadas, para automóvel pequeno ou médio, sujeito ao uso de
manobrista, localizadas no subsolo, sobre-solos e térreo.
Possuindo ainda um andar com 4 apartamentos triplex que possuirão no 1° pavimento inferior cozinha, AS, dependência
de empregada, lavabo, sala de jantar e estar, com sacada, e no pavimento superior sala de estar, 03 dormitórios
sendo 1 suite, e banheiro social, e no 3® pavimento sala de estar, piscina com deck, churrasqueira, sauna e banheiro e
duas vagas indeterminadas para estacionamento de veículos pequenos ou médios localizadas no sub-solo, e sujeitas à
manobrista, com área útil ou privativa (ou seja da porta para dentro, e incluindo todas as paredes, inclusive as externas)
aproximada de 216,75 m", dispondo o prédio de 02(dois) elevadores, mais áreas comuns e de lazer do condomínio,
composta de salão para festas, salão para jogos/ginástica, quiosque d churrasqueira, playground e piscina adulto
infantil c/ solarium.

CLÁUSULA 3^ - ADESÃO DO ASSOCIADO

O ASSOCIADO, nomeado e qualificado no item 2 do Quadro Resumo, parte integrante deste, declara que conheceu
previamente o local onde o empreendimento será construído, o memorial descritivo, e o plano geral de pagamentos
descrito na cláusula quatro, bem como o Estatuto Social e o Regimento Interno da BANCOOP e o Regimento do Fundo
Garantidor de Quitação, tendo recebido um exemplar destes três últimos, atualizados até esta data, que também
passam a fazer parte integrante deste Termo. O ASSOCIADO fica ciente que todas as alterações do estatuto social e do
regimento interno posteriores á assinatura deste Termo obriga a todos os ASSOCIADOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O ASSOCIADO, pelo presente Termo de Adesão . compromete-se com a BANCOOP, a
participar do referido empreendimento com o objetivo de adquirir uma das unidades habitacionais referidas na Cláusula
2®, com a identificação determinada constante no quadro resumo e com a diferenciação de preço prevista e conforme
as normas estabelecidas no artigo 20 (vinte) do Regimento Interno mencionado acima.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A participação definitiva do ASSOCIADO no empreendimento fica condicionada,
exclusivamente, a viabilização do empreendimento.

CLAUSULA 4^ - * PLANO GERAL DE PAGAMENTOS *

4.1 - * PREÇO TOTAL ESTIMADO EM 01/04/05*
O preço total estimado das unidades habitacionais, tendo como base 01 de abril de 2005. consta no quadro resumo, o
qual será pago pelo ASSOCIADO em parcelas nos valores estimados adiante expressos, conforme artigo 20 (vinte),
itens 4 e 5 do regimento interno. Do preço total, 20% (vinte por cento) eqüivale à cota de terreno, e, portanto os
restantes 80% (oitenta por cento) aos demais custos, tais como:projetos,emolumentos,impostos, materiais, mão-de-
obra, despesas administrativas, instalação/manutenção de estande de informações/adesões, consumo de luz, água,
telefone, etc.

Parágrafo Único - Considerando o acima exposto, e. porse tratarde obraautofinanciada no regime de preçode custo,
a BANCOOP poderá lançar a débito do ASSOCIADO valores decorrentes de eventuais aumentos de custos reais
superiores ao índice de reajuste previsto neste Termo, aumentos de área construída, privativa ou não e alterações no
memorial das unidades habitacionais e do próprio empreendimento.



4.2 -* ENTRADA*

Parceia(s) descrita(s) no quadro resumo, e com o(s) vencimento(s) ali estipulado(s).

4.3 - * PARCELAS MENSAIS *

Parcelas mensais e consecutivas, descritas no quadro resumo, com o primeiro vencimento como ali descrito e as
demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Tais parcelas serão acrescidas da cota do FGQ, cujo valor é definido
quando do lançamento do empreendimento, podendo ser alterado em função das negociações periódicas mantidas com
o Conselho Diretivo do FGQ.

4.4- * PARCELAS INTERMEDIÁRIAS *

Parcelas intermediárias, descritas no quadro resumo, quando for o caso, tendo a primeira o seu vencimento como ali
estipulado.

4.5 - * PARCELA DE INTERMEDIÁRIA DE REFORÇO

Parcela de reforço, com valor variável, conforme data de recebimento, andar e tipo da unidade efetivamente atribuída ao
ASSOCIADO, e deverá ser paga antes do recebimento da unidade habitacional, e que serve para fazer frente às
despesas de obra que precedem sua conclusão, ou conforme definido pela BANCOOP. se for o caso, situação em que
o ASSOCIADO deverá ser expressamente comunicado, e com antecedência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Asparcelas do plano geral de pagamentos terão como vencimentos todo dia 15(quinze) de
cada mês.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É facultado ao ASSOCIADO efetuar antecipações do pagamento de parcelas, que neste
Termo serão chamados de adiantamentos de pagamentos, nos termos da clausula Sexta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores expressos no quadro resumo e nesta cláusula são estimados, podendo sofrer
alterações tanto no valor como no número de parcelas, porém respeitando-se sempre o preço de custo, o Regimento
interno e o Estatuto da BANCOOP.

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as parcelas vincendas, e, consequentemente, o saldo devedor existente apósa entrega
das chaves da unidade habitacional, sofrerá juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculado conforme Tabela Price.

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de utilização do FGTS, as partes estão cientes que deverão ser atendidas as normas
estabelecidas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, bem como pela Gestora do Fundo, a Caixa Econômica
Federal, mormente quanto ao fato de tais recursos se destinarem exclusivamente para a casa própria, bem como as
regras de liberação, e outras fixadas pelos órgãos competentes, ou mesmo pela BANCOOP.

CLÁUSULA 5^ - ÍNDICE DE REAJUSTE

O custo da unidade habitacional objeto do presente Termo de Adesão e Compromisso de Participação e as parcelas de
seu pagamento, relacionadas estipulado na cláusula quarta e seus subitens, serão, caso se verifique alteração nos
custos/inflação futura, reajustada anualmente como estabelece a medida provisória 1145 de 10 de outubro de 1995 e
suas reedições, contemplada atualmente pela medida provisória n.° 1540-28 de 04.09.97, combinada com o Decreto
Federal n." 2.279 de 17 de julho de 1997, tendo sido adotado o CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil - São
Paulo, apurado pelo SINDUSCON/SP, tendo como data referencial para iníciode apuração, a data em que obteve-se o
valor total estimado de cada unidade estipulada neste termo previsto na cláusula quarta,subitem 4 1.Após as chaves
será adotado, o índice IGP-M/FGV, substituiindo o CUB.

5.1 - Consequentemente, ao fim de cada doze meses da assinatura deste Termo/ou data base será acrescido ao saldo
do preço e as prestações restantes, o percentual inflacionário medido mês a mês pelo referido índice no período,
conforme estipulado no item anterior.

5.2 - A forma para o pagamento da diferença Inflacionária acima mencionada será definida pela BANCOOP e
comunicada aos ASSOClADOs através de correspondência.

5 3 - O ASSOCIADO poderá optar expressamente pelo reajuste mensal das parcelas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Se o índice mencionado acima, for extinto ou considerado inaplicável a este Termo de
Compromisso, as partes estabelecem, desde já , que as parcelas do plano geral de pagamento passarão,
automaticamente e de pleno direito, a serem reajustadas, de acordo com o índice que melhor reflita e preserve o
equilíbrio econômico e financeiro dos contratos celebrados pela BANCOOP para a produção dos edifícios
habitacionais do empreendimento.



CLAUSULA 6^• ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS

O ASSOCIADO, poderá realizar antecipações de pagamentos das prestações, mediante autorização da BANCOOP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores antecipados, registrados em relação ao preço estimado da unidade, serão
contabilizados em nome do ASSOCIADO, e poderão ser utilizados para os seguintes fins:
a.- Amortizar antecipadamente suas obrigações perante a BANCOOP, através da quitação de parcelas vincendas, na
ordem inversa de seus vencimentos, isto é, as últimas do plano geral de pagamentos ;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Por se tratar de obra a preço de custo, as antecipações não isentam o ASSOCIADO dos
reajustes previstos na cláusula 5^ deste Termo.

CLÁUSULA 7^- DO FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO - FGQ

O ASSOCIADO deverá preencher e assinar uma ficha de adesão para sua inclusão no FGQ, cobrindo eventos de morte
e de invalidez permanente, e devendo pagar mensalmente a quota que lhe couber, que será acrescida nas parcelas
mensais,

7.1 - Caso ocorra morte ou invalidez permanente do ASSOCIADO a cobertura pelo FGQ se dará nos termos de seu
regimento. Tal direito fica conferido a partir do pagamento da primeira parcela mensal acrescida da quota devida ao
FGQ, excluindo as parcelas de entrada, quando houver,

7.2 - A cobertura do FGQ, no entanto, só será eficaz e os seus benefícios sò poderão ser proporcionados aos
ASSOCIADOS que se encontrem rigorosamente em dia com seus pagamentos á BANCOOP,
7 3 - Caso por algum motivo justificado o Conselho Diretivo do FGQ não aceitar a inclusão do ASSOCIADO, este não
poderá fazer parte do FGQ, e consequentemente não terá direito a cobertura aludida nesta cláusula.
7,4 - A cobertura em qualquer hipótese só abrangerá as obrigações vincendas, a partir da data do vencimento e desde
que comunicado tempestivamente, de acordo com o regimento do FGQ,
7 5 - No caso de falecimento do associado, a BANCOOP efetuará a transferência dos direitos sobre o imóvel para os
legítimos sucessores que deverão se associar a BANCOOP, após o ressarcimento de eventuais resíduos não cobertos
pelo FGQ,

CLAUSULA 8® - * PRAZO DE OBRAS *

As obras do Residencial Mar Cantábrico, tem previsão de entrega para check-list, conforme abaixo:
Fase da obra que abrangerá um edificio/torre que deverá ser entregue até o final do mês de agosto de 2.005 - Ed,
Gijón;
Fase da obra que abrangerá um edifício/torre que deverá ser entregue até o final do mês de agosto de 2,006 - Edifício
Navia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso necessário, e, em função de necessidades legais, de racionalização de
projetos/custos, ou mesmo mercadológicas, a BANCOOP poderá reduzir/aumentar o número de fases, devendo no
entanto comunicar tal fato aos ASSOCIADOS. Tais alterações não poderão se constituir, entretanto, motivo para
reajuste de preços e/ou dilatação de prazo de entrega de todas unidades de uma determinada fase,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista que os apartamentos serão entregues de forma escalonada, e a obra
continuará até a conclusão de todos eles, a área social poderá ser entregue apenas na última etapa da obra, já que
ainda existirão necessidades técnicas, tais como colocação de tapumes e manutenção do canteiro de obras,

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os prazos acima referidos poderão sofrer atrasos por motivo de força maior ou em razão
de casos fortuitos, independente de culpa da empresa construtora, entendendo-se como tal, a titulo meramente
exemplificativo;

a) greves da construção civil ou das indústrias correlatas que afetem o andamento da obra:
b) demora na execução de serviços que são próprios das concessionárias e dos órgãos públicos;
c) chuvas que impeçam ou dificultem a execução dos serviços críticos da obra;
d) exigências de órgãos públicos e/ou concessionárias, supervenientes à data da assinatura deste contrato;
e) fatos supervenientes e independentes da vontade da CONSTRUTORA ou da BANCOOP, de qualquer

natureza, que possam vir a afetar o andamento normal dos trabalhos

PARÁGRAFO SEGUNDO - AInadimplência dos associados em nível superior a 5%(cinco por cento) de pagamentos
por eles devidos, poderá também vir a ser causa de atraso no andamento das obras,

PARÁGRAFO TERCEIRO • Qualquer que seja o motivo do atraso da obra, por se tratar de um periodo longo de
construção, haverá uma tolerância de 06 (seis) meses nos prazos acima. Na hipótese desse prazo de tolerância vir a
ser utilizado, não acarretará nenhuma responsabilidade excedente para BANCOOP em relação aos ASSOCIADOS,

Ó



CLAUSULA 9^ - ESCOLHA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

A escolha da unidade habitacional se deu por livre manifestação e opção do ASSOCIADO, e. em nada conflitantes com
os procedimentos previstos no estatuto/regimento, observadas as diferenciações estipuladas no artigo 20° do regimento
interno.

CLÁUSULA 10^ - POSSE DA UNIDADE

Conforme as fases de entrega indicadas nas cláusulas 8® e 9® sejam atingidas, e as unidades estejam com condições
legais de utilização residencial, a BANCOOP, a titulo precário permitirá sua entrega e ocupação, desde que
preenchidas as condições fixadas neste instrumento, no Estatuto e no Termo de Autorização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando o ASSOCIADO for habilitado a ocupar uma unidade habitacional, será permitido o
seu uso a titulo precário após a assinatura do TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO ANTECIPADO DA UNIDADE
HABITACIONAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Aassinatura do Termo de Autorização importará também, na ratificação pelo ASSOCIADO
e pela BANCOOP, das condições gerais, inclusive financeiras, previstas no presente termo que continuará valendo
em todas as suas disposições. Para a assinatura do referido Termo, a BANCOOP exigirá do ASSOCIADO garantias
reais, notas promissórias com avalista, fiança, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O uso antecipado do Imóvel será personalíssimo, implicando o descumprimento desta
condição em falta de natureza grave, sujeitando o ASSOCIADO a imediata e automática revogação da posse e as
medidas judiciais cabíveis, além da eliminação ou exclusão dos quadros da BANCOOP

PARÁGRAFO QUARTO - No entanto, a BANCOOP por liberalidade, e, mediante solicitação expressa do
ASSOCIADO, poderá permitir que terceiro por ele escolhido, sub-rogando-se em suas obrigações, venha a ocupar o
imóvel igualmente a Titulo Precário, sem que isto isente o ASSOCIADO de qualquer obrigação perante a BANCOOP.

PARÁGRAFO QUINTO - A partir da assinatura do Termo de Autorização e disponibilização da unidade, correrão por
conta do ASSOCIADO os tributos e as demais despesas provenientes de consumo e serviços de uso comum como:
IPTU incidente direta ou proporcionalmente sobre a unidade habitacional, água, luz, vigilância, limpeza, coleta de lixo.
taxa de administradora, manutenção de elevadores, equipamentos utilizados, taxa de instalação de condomínio e
quaisquer outros ônus que porventura vierem a ocorrer, os quais serão rateados entre todas as unidades habitacionais
com Termos de autorização para Uso Antecipado de Unidade Habitacional assinados pelos associados da BANCOOP.

PARÁGRAFO SEXTO - O ASSOCIADO, de posse do Termo de Autorização para Uso Antecipado da Unidade
Habitacional, não terá direito, na hipótese de devolução do imóvel, ao recebimento de qualquer indenização, ou de
fazer qualquer compensação ou retenção, por benfeitorias eventualmente feitas no apartamento, ainda que úteis ou
necessárias, as quais reverterão em favor da BANCOOP.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de demissão, eliminação ou exclusão do ASSOCIADO após o recebimento da
unidade habitacional, será devida a BANCOOP, reintegrada em sua posse, sem prejuízo das demais penalizações
estatutárias, indenização pelo uso e fruição do imóvel, desde a data da ocorrência que deu causa ao desligamento do
ASSOCIADO até a efetiva desocupação da unidade, acrescida dos custos orçados para eventuais reparos, bem como
das despesas administrativas ou judiciais. Na ocasião da desocupação da unidade o ASSOCIADO desligado
juntamente com um representante da BANCOOP farão um laudo de vistoria, que conterá a assinatura de ambos, a fim
de atestar a real situação do imóvel.

PARÁGRAFO OITAVO - As unidades habitacionais que retornarem a posse da BANCOOP por demissão, eliminação
ou exclusão do ASSOCIADO nos termos do parágrafo anterior, serão sorteadas entre os ASSOCIADOS que tenham
interesse em ocupá-las, desde que não tenham recebido sua unidade. O ASSOCIADO sorteado deverá pagar, de uma
só vez, a diferença entre a importância que já tiver recolhido á BANCOOP e as obrigações financeiras que recaiam
sobre tais unidades.

PARÁGRAFO NONO - O ASSOCIADO deverá zelar pela manutenção da unidade, competindo-lhe manter o imóvel em
perfeitas condições de habitabilidade e funcionamento, comunicando a BANCOOP qualquer problema ou defeito
relacionado com a construção,

PARÁGRAFO DÉCIMO - O ASSOCIADO, após assinar o Termo de Autorização, terá permissão para o uso da unidade
habitacional que lhe foi destinada, obrigando-se a continuar cumprindo suas obrigações, a efetuar seus pagamentos
em dia e a permanecer vinculado a BANCOOP, na qualidade de ASSOCIADO.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A BANCOOP como proprietária e responsável pelo empreendimento até sua
finalização, indicará como sindica e administradora do condomínio a ser instalado, a empresa BANCON
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA, ou outra de sua conveniência com mandato de até dois
anos após encerramento das obras.



PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - ABANCOOP como instituidora do empreendimento e condomínio se reserva no
direito de colocar no topo do edifício (s), ou quando for condomínio horizontal, em local de reconhecida visibilidade,
placas promocionais institucionais pelo prazo de cinco anos a contar da finalização da obra, bem como ponto de
atendimento, em dependências do condomínio destinado a recepcionar associados/interessados no repasse de
unidades porventura disponiveis naquele empreendimento, sem prejuizo das normas de segurança do condomínio e
condôminos.

CLÁUSULA 11^ - ATRASO NOS PAGAMENTOS

O não cumprimento pelo ASSOCIADO, de quaisquer obrigações pecuniárias estabelecidas no presente termo, e
dentre elas, principalmente, de pagamento, em seu vencimento, de qualquer das parcelas do preço indicados na
clausula 4®, determinará o acréscimo de muita moratória, de juros, e de atualização monetária nos termos das leis
vigentes, ficando desde já estipulada muita em percentual de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao
mês. ou fração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não recebimento dos boletos de pagamento não exime o ASSOCIADO de efetuar
quaisquer dos pagamentos de parcelas previstas neste instrumento, ou que venham a ser deliberadas em Assembléia,
não se constituindo motivo para atraso nos pagamentos, uma vez que ele poderá obter os dados necessários com
antecedência junto á BANCOOP. Eventuais alterações de endereço do ASSOCIADO deverão ser comunicadas por
escrito.

CLAUSULA 12^ - PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO E RESCISÃO

Havendo atraso nos pagamentos, a BANCOOP notificará o ASSOCIADO no endereço fornecido, para que ele
regularize sua situação em até 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após o terceiro aviso de cobrança ou 03 (três) prestações/parcelas em atraso,
consecutivas ou não. ou atraso de qualquer parcela em prazo igual ou superior a 90(noventa) dias. e. não tendo sido
purgada a mora, e. nem ter sido feita nenhuma composição para saldar o débito, nos termos do Estatuto da
BANCOOP. o ASSOCIADO será eliminado, mediante termo a ser assinado pela BANCOOP no livro de matricula.
Haverá ainda eliminação do ASSOCIADO no caso de infração legal ou estatutária, por descumprimento de qualquer
obrigação assumida perante a BANCOOP. dando motivo a rescisão do presente Termo e do Termo de Autorização
para Uso Antecipado da Unidade Residencial, e as demais hipóteses previstas no estatuto/regimento que resultem na
eliminação ou exclusão do ASSOCIADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será enviada comunicação ao ASSOCIADO eliminado/exciuido, conforme disposições
previstas no estatuto/regimento interno, perdendo dai em diante a condição de ASSOCIADO, deixando assim de
participar do empreendimento, devendo restituir imediatamente a unidade habitacional que esteja ocupando, caso
esteja na posse precária do imóvel.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ainda na hipótese de rescisão do presente em decorrência de eliminação do ASSOCIADO,
ser-lhe-ão devolvidas, nos termos do Estatuto/Regimento Interno da BANCOOP. as quantias que houver pago,
referentes a este termo, mas sempre, e, em qualquer caso, com as deduções ali constantes, sobre as importâncias
pagas, a título de despesas com administração, manutenção, e. compensando-se ainda, eventuais obrigações
supervenientes.

PARÁGRAFO QUARTO - O ASSOCIADO será eliminado nos termos do Estatuto e do Regimento Interno e fará jus ao
ressarcimento de seus haveres junto á BANCOOP somente após o ingresso de um novo ASSOCIADO, que após provar
reunir as condições sócio econômicas necessárias, assuma de imediato suas obrigações no empreendimento:

PARÁGRAFO QUINTO • O ASSOCIADO eliminado, após o efetivo ingresso de outro ASSOCIADO em seu lugar, e
decorridos 12 meses de sua eliminação, receberá seus haveres em 36 (trinta e seis meses) parcelas, caso as condições
econõmico-financeiras da Seção permitirem.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de inadimplência, o ASSOCIADO ocupante do imóvel através do Termo de
Autorização para Uso Antecipado deverá, uma vez constatada a mora, desocupá-lo. devolvendo-o imediatamente.
Caso não o faça, e, sem prejuizo das competentes medidas judiciais que a BANCOOP poderá interpor, arcará o
ASSOCIADO com uma multa diária de 0.1% (um décimo por cento) sobre o valor total do imóvel, e satisfação das
demais cominações legais.

CLAUSULA 13^ - TRANSFERÊNCIAS

O presente é firmado pela BANCOOP em caráter pessoal com o ASSOCIADO, não podendo ele ceder nem transferir
os seus direitos a terceiros, sob pena de ineficácia do ato. Qualquer cessão de direitos somente poderá ser feita a outro
ASSOCIADO com prévio e expresso consentin/ento^a BANCOOP.

/



PARÁGRAFO PRIMEIRO - O ASSOCIADO que solicitar transferência deve permanecer em dia com suas
obrigações perante a BANCOOP, até a efetiva transferência de seus direitos para outro ASSOCIADO, sob
pena de cometer infração estatutária e regimental. Para o ressarcimento dos haveres do cooperado cedente
será adotado idêntico procedimento ao descrito na cláusula 12 parágrafo quinto que trata de casos de
eliminação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será descontado dos haveres do ASSOCIADO cedente as multas, juros,
atualização monetária e seguros de todas as parcelas de sua responsabilidade que estiverem em atraso
anteriores a data da efetiva transferência.

CLAUSULA 14® - DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DOASSOCIADO

O ASSOCIADO declara á BANCOOP, nesta oportunidade, que ê maior de idade e capaz e que os dados
pessoais, bem como seus documentos, cédula de identidade e CPF informados na Ficha de Inscrição de
ASSOCIADO estão corretos, responsabiíizando-se pela exatidão dos elementos e referências que forneceu,
comprometendo-se a comunicar a BANCOOP, quaisquer alterações que ocorram futuramente, relativas aos
dados fornecidos. Declara-se de acordo, também, em que serão consideradas vinculantes as correspondências
expedidas ao endereço que forneceu, até que informe por escrito qualquer alteração.

CLAUSULA 15® - APURAÇÃO FINAL

Ao final do empreendimento, com a obra concluída e tendo todos os ASSOCIADOS cumprido seus
compromissos para com a BANCOOP, cada um deles deverá, exceto no que se refere a multas ou encargos
previstos no Estatuto, Regimento Interno, neste instrumento, ou por decisão de diretoria, ou de assembléia, ter
pago custos conforme o plano/unidade escolhidos, considerados ainda os reajustes previstos no presente
Termo, bem como aqueles previstos na cláusula 4.1 e seu parágrafo único.

CLAUSULA 16® - ESCRITURA

Cumpridas pelo ASSOCIADO todas as suas obrigações com a BANCOOP, e concluída a apuração final, terá
ele o direito a receber da BANCOOP a escritura definitiva da unidade habitacional autônoma, cujo uso precário
lhe tenha sido concedido, e das respectivas frações ideais no terreno e das partes de uso comum.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas de transferência de titularidade correrão porconta do ASSOCIADO.
Ai se incluem despesas relativas a tabeliães, registros, impostos de transmissão e outros encargos, inclusive
obtenção de certidões e documentos, ainda que em nome da BANCOOP.

CLÁUSULA 17® - HERDEIROS E SUCESSORES

O presente termo obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo.

CLAUSULA 18®-FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente termo, as partes elegem o Foro Central da Comarca
de São Paulo.

E. por se considerarem ajustados, o ASSOCIADO e a BANCOOP assinam o presente em duas vias de igual
teor, juntamente com duas testemunhas.

São Paulo. 01 de Abril de 2005

ABITACIONAL DOS BÀNCÁRIOS DE SÃO PAÜIt) - BANCOOP

ASSOCIADO:

CO-PARTICIPANTE / CÔNJUGE:

u "u4'

Testemunhas :1 ^

Nome: t •s .

CPF: / // L ^ r

Aná Paula Anaat^clo



RESIDENCIAL MAR CANTABRICO

s»uson/io. nosso "ba/ho Av. Gaí.Montelro de Barros, 630 - Guarujá - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Os materiais a serem empregados na construção serão de acordo com as normas técnicas, quer quantoá qualidade
e resistência, quer quanto à adeqüabilidade de suas aplicações às diversas categorias de serviços. A obra será
executada conforme as normas de estabilidade , os princípios fundamentais de técnica, da estética, e de acordo com
as leis de higiene pública e privada, com acabamentos como abaixo se especificam:

I - GERAIS

a) No terreno serão feitas as demolições/instalações necessárias para a correta execução das obras: tapumes,
barracos, depósitos, moradias de operários, etc.
b) Serão efetuadas as ligações provisórias de luz, força e água necessárias para a execução das obras, bem como a
locação da obra. de acordo com os projetos correspondentes.

II - ESCAVAÇÃO

Serão executados os movimentos de terra necessários a fim de atingir os niveis a serem indicados no projeto das
fundações, subsolo.caixa d'água e poço de elevadores, observadas as caracteristicas especificas da obra.

III - FUNDAÇÕES

Os Edifícios serão assentados sobre fundações a serem projetadas, de acordo com os cálculos técnicos e sondagens a
serem procedidas no local, sob orientação de engenharia especializada.

IV - ESTRUTURA E ALVENARIA

A estrutura das fundações, subsolo, pilares do térreo e dos pavimentes tipo serão de concreto armado, assim como as
caixas d'água superiores e as lajes de forro dos edifícios de apartamentos. Os vedos dos edifícios serão feitos com
blocos cerâmicos, de concreto, ou de outro material apropriado. A estrutura de concreto armado obedecerá
rigorosamente aos detalhes de cálculo, que serão elaborados por firma ou pessoa especializada, de acordo com as
normas em vigor dos poderes públicos e da ABNT. Durante a execução, serão efetuados ensaios (corpos de prova)
suficientes para testar a resistência adequada e indicada pelos calculistas e projetistas, além de controle tecnológico de
concreto executado por firma especializada.

V- IMPERMEABILIZAÇÃO

As lajes dos terraços, banheiros e a cobertura das caixas d'água serão impermeabilizadas. Desta mesma forma serão
executadas as coberturas do andar térreo. As caixas d'água serão revestidas com argamassa e impermeabilizantes.
conforme indicações do fabricante.

VI - REVESTIMENTO EXTERNO

As fachadas dos prédios receberão chapisco de cimento e areia grossa lavada no traço 1:3, aplicado nas paredes
externas, reentrâncias e dobramentos de vão com espessura suficiente para recobrir a superfície de aplicação. Sobre o
chapisco, será aplicado emboço paulista de argamassa mista de cimento, cal e areia, com traço adequado para garantir
boa resistência e plasticidade, na espessura mínima de 2,0 cm, com acabamento desempenado para assentamento de
cerâmica nos locais definidos em projeto.

VII - REVESTIMENTO INTERNO

a) As paredes da sala, dormitórios e corredores de cada apartamento serão revestidos com gesso, dando-se
acabamento liso.

b) A cozinha, banheiro e área de serviço terão suas paredes revestidas de azulejos (Eliane, Cecrisa, Imbituba, Klabin,
lasa, Gerbi, Ceusa, Incepa ou similar), rejuntados com cimento branco, do piso ao forro, junta á prumo. Os forros, com
exceção do banheiro, que será de placas de gesso, serão revestidos de gesso.



VIII - REVESTIMENTO DE PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS

a) O piso da apartamento de máquinas será cimentado.
b) Os halls dos andares serão de cerâmica esmaltada.
c) O piso do banheiro, cozinha, área de serviço serão revestidos em cerâmica esmaltada. A varanda ou terraço será
revestido de cerâmica esmaltada.

d) Os pisos da sala, dormitórios e passagens internas serão cimentados ou sobre laje, apropriados para a colocação de
carpet ou forraçâo.
e) As soleiras internas serão do mesmo material do piso a que pertencerem, fechadas as portas.
f) As soleiras externas serão de concreto/ardósia.
g) Os degraus e patamares das escadarias serão de cimentado liso.

IX - TELHADOS E COBERTURAS

O telhado sobre o forro do último andar dos edifícios de apartamentos, será executado com telhas, de barro, de metal
ou outro material apropriado, apoiadas sobre vigamento de madeira/metálico.

X - ESQUADRIAS DE MADEIRA

a) Toda esquadria será fixada em grapas devidamente chumbadas na alvenaria,
b) Todas as portas dos apartamentos serão de compensado liso ou do tipo Lakra ou Duradoor, para pintura e batentes
de madeira.

c) Todos os batentes levarão guarnições, conforme detalhes de projeto, para pintura.

XI - ESQUADRIAS METÁLICAS

a) O banheiro levará caixilho tipo maxim-air, com alavancas apropriadas.
b) Os caixilhos da sala, e dormitório, serão de correr.
c) A janela do dormitório será de correr e provida de venezianas de correr, com uma folha sobreposta à outra.
d) As portinholas dos quadros de luz, telefone, incêndio e portas para medidores serão executadas em chapas de aço
esmaltadas, ou outro material apropriado, de acordo com as normas obrigatórias para este gênero de serviço: portas
corta fogo em chapas de aço com respectivos batentes., ou outro material adequado, em conformidade com as normas
da ABNT. Os itens a, b e c serão executados em alumínio anodizado ou com pintura eletrostática.

XII-FERRAGENS

a) As fechaduras, maçanetas e espelhos serão cromados ou em alumínio anodizado e as dobradiças de ferro polido,
zincado, ou outro material adequado.
b) A porta de entrada principal de cada apartamento levará fechadura de cilindro e maçaneta cromada, de alumínio
anodizado, ou outro material adequado.
c) As fechaduras e ferragens serão das marcas Brasil, Pado, Aliança, Papaiz, Fama, Yanes Arouca, La Fonte ou similar.
d) As fechaduras internas serão cromadas ou de alumínio anodizado, ou outro material adequado, com espelho tipo
gorges para os dormitórios e de tranquetas para o banheiro.

XIII - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

a) Os serviços serão executados de acordo com o projeto elaborado por firma ou pessoa especializada, em obediência
aos regulamentos e exigências da concessionária e ABNT
b) Água fria:Conduzida em tubos de PVC até os reservatórios, a distribuição de água para os apartamentos será feita
por meio de canalização de ferro galvanizado e plástico, ou outro material adequado.
c) Águas pluviais: Serão conduzidas por meio de condutores plásticos, ou outro material adequado, à fim de garantir
escoamento. Os coletores horizontais serão de plástico ou manilhas de barro vidrado e despejarão na guia do passeio.
d) Esgoto e ventilação: As águas servidas serão conduzidas por meio de tubo até as colunas de esgoto, ambos
executados em PVC ou outro material adequado para este fim: os tubos de ventilação de esgoto, serão também
executados em PVC ou outro material adequado. Os coletores horizontais serão de manilha de barro vidrado, plástico,
ou outro material adequado, e serão ligados à rede da rua.
e) IncêndioiSerá efetuada a instalação de incêndio, de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e
normas técnicas, instalando-se em cada andar o hidrante com mangueira e extintores indicados pelo mesmo projeto.

XIV - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) A instalação será executada conforme projeto elaborado por firma ou pessoa especializada e de acordo com as
exigências da Companhia Concessionária, IPT, e normas técnicas.
b) Entrada: Será de acordo com as exigências da Companhia Concessionária e será executada de tal forma a não
aparecerem cabos expostos em nenhum lugar dos prédios.
c) Luz: Os materiais usados na instalação serão de boa qualidade, sendo os tubos e caixas de plástico, os interruptores
tipo silentoque e as tomadas tipo universal, obedeçecído aos detalhes de projeto.



XV . TELEFONE , TELEVISÃO E INTERFONE

a) Conforme projetos específicos será feita tubulação seca para telefone, colocado o interfone, e pontos para televisão, M
de acordo com as normas da concessionária

XVI - APARELHOS SANITÁRIOS

a) Nos banheiros serão instalados lavatório tamanho médio em bancada de granito, com torneira cromada, bacia com
caixa de descarga acoplada.
b) Na cozinha será colocado pia com tampo de granito e cuba, torneira , válvula e sifão.
c) Na área de serviço será colocado tanque de louça com torneira, válvula e sifão.
d) Todas as louças serão das marcas Deca, Ideal Standard, Celite, Incepa, lapartamento ou similar. Os metais serão
das marcas Deca, Fabrimar, Tinco, Docol, Perflex, Adriática, Oriente ou similar.

XVII . APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

Serão fornecidos globos relativos às escadarias, halls de elevadores e térreos .

XVIII • ELEVADORES

Serão instalados dois elevadores automáticos, marcas (Otis, Schindier, Sur, Kone ou similar) de acordo com as
posturas municipais, em cada edifício de apartamentos.

XIX - VIDROS

a) Nos caixilhos da sala e dormitórios serão colocados vidros lisos.
b) Nos demais caixilhos dos apartamentos serão colocados vidros fantasia ou outro adequado.

XX-PINTURA

a) Externamente, os edifícios, nas partes onde não forem revestidos por cerâmicas, levarão pintura acrílica, em
cumprimento às orientações do fabricante
b) Serão esmaltadas todas as portas, batentes e guarnições, bem como rodapés e portinholas em geral; as portas de
entrada dos apartamentos serão esmaltadas ou envernizadas.
c) Serão pintadas até o forro, as paredes dos halls dos edifícios de apartamentos,
d) Serão pintadas sobre gesso liso, as paredes e forros dos apartamentos.
e) A pintura será executada sobre superfície preparada, em número de demãos suficientes para garantir o bom
acabamento.

f) As cores a serem empregadas serão de acordo com detalhes de projeto.

XXI - ANDAR TERREO, HALL DE ENTRADA. ÁREAS EXTERNAS E COMUNS, E COBERTURAS

O acabamento da parte social do andar térreo e hall de entrada dos prédios, terão um tratamento especifico,
obedecendo a um projeto com os seguintes itens principais:
a) O piso das garagens/estacionamentos será de cimentado liso. Os acessos de pedestres serão cimentados.
b) O piso do salão para festas, jogos/ginástica será em ardósia, cerâmica, ou outro material apropriado.
c) No revestimento das paredes dos halls de entrada dos edifícios em geral será utilizada pintura impermeável.
d) As portas de entrada para o hall, salão para festas, salão para jogos/ginástica e as passagens entre os mesmos
serão executadas em caixilhos, com vidros.
e) O salão para festas, possuirá cozinha e sanitários.
f) A piscina social deverá ser convenientemente Impermeabilizada e revestida com azulejos, e, externamente com
pedras apropriadas tipo goiás/mineira e com os equipamentos normais de casa de máquinas de piscina.

XXII - LIMPEZA

Os edifícios serão entregues em perfeita ordem, com vidros, ladrilhos, azulejos, pisos cimentados e aparelhos
perfeitamente limpos.

********* ********* *****

Observação: A BANCOOP poderá alterar o presente memorial em razão de necessidades técnicas; mudanças
tecnológicas, de marca: imposições de normas legais e técnicas; etc.
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PRÊMIO
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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DEPARTICIPAÇÃO - QUADRO RESUMO

1. COOPERATIVA 7 111
l.lNome: BANCOOP - COOPERÀfTvÃ HÃBITÃCIONAL DOS BANCARÍOS S PAULÓ"
1.2C.N.P.J 0.1395.962/0001-50

1.3 Endereço: R Libero Badaró, 152 5°

2. ASSOCIADO

2.1 Nome:

2.2 Matricula

2.3 Endereço:
2.4 Cidade:

2.5 Estado:

CÔNJUGE

2.11 Nome:

2.12 Nacionalidade:

CO-PARTICIPANTE

2.15 Nome

2.16 Nacionalidade:

2.17 Nascimento:

CÔNJUGE

2.20 Nome:

2.21 Nacionalidade:

3. EMPREENDIMENTO

andar - São Paulo/SP

2.6 Est. Civil:

2.7 Protlssão:

2.8 Nascimento:

2.9 R.G:

2.10C.P.F:

2.13 R.G:

2.14 C.P.F:

2.18 R.G:

2.19 C.P.F:

2.22 R.G:

2.23 C.P.F:

3.1 Nome: Residencial Mar Cantábrico 3.4 Cidade: Guarujá
3.2Tipo: 3 dormitórios - Duplex - AP. 174 Ed. Navia 3.5 Estado: SP
3.3 End. : Av. Gal.Monteiro de Barros, 656 - Praia das Astúrias

4. PLANO GERAL DE PAGAMENTO

4. PLANO DE AUTOFINANCIAMENfO:
4.1Valor Total Estimado: R$ em (01/05/04)
4.2 Parcela de Entrada: RS 1° Venc

4.3 Pare. Mensais RS 1° Venc.

4.4 Parcelas Intermediárias: RS

4.5 Parcela Intermediária de Reforço: RS
4.6 Mensalidade do FGQ: RS
*OBS: APÓS A ENTREGA DAS CHAVES O SALDO DEVEDOR EXISTENTE, BEM COMO AS
P ARCELAS VTNCENDAS SOFRERÃO JUROS DE 12% a . a CONFORME TABELA PRICE.

Por este TERMO DE ADESÃO E COMPRO^USSO DE PARTICIPAÇÃO, doravante denominado
como TERMO DE ADESÃO, de um lado a BANCOOP referida no item 1 do QUADRO RESUMO, e,
de outro, o ASSOCIADO, nomeado e qualificado no item 2 do QUADRO RESUMO ajustam entre si o
seguinte:

- 1 -



Seu sonha, nosso uébalho.

' Sem intermediárias Vigência 06.05.04

BANCOOP HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

RESIDENCIAL MAR CANTÁBRICO

TERMO DEADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA 1». DO OBJETIVO

O Objetivo da BANCOOP é proporcionar a seus ASSOCIADOS a aquisição de unidades
habitacionais, através do sistema de autofinanciamento, a preço de custo.

CLÁUSULA 2" - * DO EMPREENDIMENTO *

A BANCOOP, nos termos da legislação aplicável e disposições do Estatuto Social, está promovendo
sobre o terreno sito na Av General Monteiro de Barros, 656 (não oficial), Praia das Asturias -
Guarujá - SP, a implantação e construção do empreendimento denominado Residencial Mar
Cantábrico. que será constituído de 02 edifícios, denominados Gijón e Navia, cada um deles com
unidades habitacionais de 03 dormitórios, sendo uma suite com área útil ou privativa (ou seja da
porta para dentro, e incluindo todas as paredes, inclusive as externas)aproximada de m2,
contendo ainda, sala com sacada, cozinha, banheiro, área de serviço, e, duas vagas,
indeterminadas, para automóvel pequeno ou médio, sujeito ao uso de manobrista, localizadas no
subsolo e térreo, possuindo ainda um andar com 4 apartamentos duplex que possuirão no
pavimento inferior cozinha. AS, dependência de empregada, lavabo, sala de jantar e estar, com
sacada, e no pavimento superior sala de estar, 03 dormitórios sendo 1 suíte, e banheiro social, e
duas vagas indeterminadas para estacionamento de veículos pequenos ou médios localizadas no
sub-solo, e sujeitas á manobrista. com área útil ou privativa (ou seja da porta para dentro, e
incluindo todas as paredes, inclusive as externas) aproximada de m^, dispondo o prédio de
02(dois) elevadores, mais áreas comuns e de lazer do condomínio, composta de salão para festas,
para sauna, para jogos, para ginástica, quadra para prática de esportes, churrasqueira, playground e
piscina.

CLÁUSULA 3' - ADESÃO DO ASSOCIADO

O ASSOCIADO, nomeado e qualificado no item 2 do Quadro Resumo, parte integrante deste,
declara que conheceu previamente o local onde o empreendimento será construído, o memorial
descritivo, e o plano geral de pagamentos descrito na cláusula quatro, bem como o Estatuto Social e
o Regimento Interno da BANCOOP e o Regimento do Fundo Garantidor de Quitação, tendo recebido
um exemplar destes três últimos, atualizados até esta data, que também passam a fazer parte
integrante deste Termo. O ASSOCIADO fica ciente que todas as alterações do estatuto social e do
regimento interno posterioresà assinatura deste Termo obriga a todos os ASSOCIADOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O ASSOCIADO, pelo presente Termo de Adesão , compromete-se com
a BANCOOP, a participar do referido empreendimento com o objetivo de adquirir uma das unidades
habitacionais referidas na Cláusula 2®, com a identificação determinada constante no quadro
resumo e com a diferenciação de preço prevista e conforme as normas estabelecidas no artigo 20
(vinte) do Regimento Interno mencionado acima.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A participação definitiva do ASSOCIADO
condicionada, exclusivamente, a viabilização do empreendimento.

CLAUSULA 4" - * PLANO GERAL DE PAGAMENTOS *

no empreendimento fica



4.1 - * PREÇO TOTAL ESTIMADO EM 01/01/04*

O preço total estimado das unidades habitacionais, tendo como base 01 de maio de 2004, consta
no quadro resumo, o qual será pago peto ASSOCIADO em parcelas nos valores estimados adiante
expressos, conforme artigo 20 (vinte), itens 4 e 5 do regimento interno. Do preço total, 20% (vinte ^
por cento) eqüivale à cota de terreno, e, portanto os restantes 80% (oitenta por cento) aos demais
custos, tais como; projetos, emolumentos, impostos, materiais, mão-de-obra, despesas
administrativas, instalação e manutenção de estande de informações e adesões, consumo de luz,
água, telefone, etc.

Parágrafo Único - Considerando o acima exposto, e, por se tratar de obra autofinanciada no regime
de preço de custo, a BANCOOP poderá lançar à débito do ASSOCIADO valores decorrentes de
eventuais aumentos de custos reais superiores ao índice de reajuste previsto neste Termo,
aumentos de área construida, privativa ou não e alterações no memorial das unidades habitacionais
e do próprio empreendimento.

4.2 - * ENTRADA *

Parcela(s) descrita(s) no quadro resumo, e com o(s) vencimento(s) ali estipulado(s).

4.3 - * PARCELAS MENSAIS *

Parcelas mensais e consecutivas, descritas no quadro resumo, com o primeiro vencimento como ali
descrito e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Tais parcelas serão acrescidas da
cota do FGQ, cujo valor é definido quando do lançamento do empreendimento, podendo ser alterado
em função das negociações periódicas mantidas com o Conselho Diretivo do FGQ.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As parcelas do plano geral de pagamentos terão como vencimentos
todo dia 30 (trinta) de cada mês.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É facultado ao ASSOCIADO efetuar antecipações do pagamento de
parcelas, que neste Termo serão chamados de adiantamentos de pagamentos, nos termos da
ciausula Sexta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores expressos no quadro resumo e nesta cláusula são estimados,
podendo sofrer alterações tanto no valor como no número de parcelas, porém respeitando-se sempre
o preço de custo, o Regimento Interno e o Estatuto da BANCOOP.

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as parcelas vincendas, e, consequentemente, o saldo devedor
existente após a entrega das chaves da unidade habitacional, sofrerá juros de 12% (doze por cento)
ao ano, calculado conforme Tabela Price.

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de utilização do FGTS, as partes estão cientes que deverão ser
atendidas as normas estabelecidas peio Conselho Curador do Fundo de Garantia, bem como pela
Gestora do Fundo, a Caixa Econômica Federal, mormente quanto ao fato de tais recursos se
destinarem exclusivamente para a casa própria, bem como as regras de liberação, e outras fixadas
pelos órgãos competentes, ou mesmo pela BANCOOP.

CLÁUSULA 5» - ÍNDICE DE REAJUSTE

O custo da unidade habitacional objeto do presente Termo de Adesão e Compromisso de
Participação e as parcelas de seu pagamento, relacionadas estipulado na cláusula quarta e seus
subitens, serão, caso se verifique alteração nos custos/inflação futura, reajustada anualmente como
estabelece a medida provisória 1145 de 10 de outubro de 1995 e suas reedições, contemplada
atualmente pela medida provisória n.° 1540-28 de 04.09.97, combinada com o Decreto Federal n.°
2.279 de 17 de julho de 1997, tendo sido adotado o CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil
- São Paulo, apurado pelo SINDUSCON/SP, tendo como data referencial para inicio de apuração, a
data em que obteve-se o valor total estimado de cada unidade estipulada neste termo previsto na
cláusula quarta, subitem 4.1. Após as chaves será adotado, o índice IGP-M/FGV em substituição ao
CUB.



5.1 - Consequentemente, ao fim de cada doze meses da assinatura deste Termo/ou data base será
acrescido ao saldo do preço e as prestações restantes, o percentual inflacionario medido mes a ,
mês pelo referido índice no período, conforme estipulado no item anterior.

5.2 - A forma para o pagamento da diferença Inflacionária acima mencionada será definida pela
BANCOOP e comunicada aos ASSOCIADOS através de correspondência.

5.3 - O ASSOCIADO poderá optar expressamente pelo reajuste mensal das parcelas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Se o índice mencionado acima, for extinto ou considerado inaplicável a este
Termo de Compromisso, as partes estabelecem, desde Já , que as parcelas do plano geral de
pagamento passarão, automaticamente e de pleno direito, a serem reajustadas, de acordo com o
índice que melhor reflita e preserve o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos celebrados
pela BANCOOP para a produção dos edifícios habitacionais do empreendimento.

CLAUSULA 6' - ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS

O ASSOCIADO, poderá realizar antecipações de pagamentos das prestações, mediante
autorização da BANCOOP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores antecipados, registrados em relação ao preço estimado da
unidade, serão contabilizados em nome do ASSOCIADO, e poderão ser utilizados para os
seguintes fins:
a.- Amortizar antecipadamente suas obrigações perante a BANCOOP, através da quitação de
parcelas vincendas, na ordem inversa de seus vencimentos, isto é, as últimas do plano geral de
pagamentos ;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Por se tratar de obra a preço de custo, as antecipações não isentam o
ASSOCIADO dos reajustes previstos na cláusula 5® deste Termo.

CLÁUSULA 7»- DO FUNDO GARANTIDOR DEQUITAÇÃO - FGQ

O ASSOCIADO deverá preencher e assinar uma ficha de adesão para sua Inclusão no FGQ,
cobrindo eventos de morte e de invalidez permanente, e devendo pagar mensalmente a quota que
lhe couber, que será acrescida nas parcelas mensais.

7.1 - Caso ocorra morte ou invalidez permanente do ASSOCIADO a cobertura pelo FGQ se dará nos
termos de seu regimento. Tal direito fica conferido a partir do pagamento da primeira parcela
mensal acrescida da quota devida ao FGQ, excluindo as parcelas de entrada, quando houver.

7.2 - A cobertura do FGQ, no entanto, só será eficaz e os seus benefícios só poderão ser
proporcionados aos ASSOCIADOs que se encontrem rigorosamente em dia com seus pagamentos
à BANCOOP.

7.3 - Caso por algum motivo justificado o Conselho Diretivo do FGQ não aceitar a inclusão do
ASSOCIADO, este não poderá fazer parte do FGQ, e consequentemente não terá direito a cobertura
aludida nesta cláusula.

7.4 - A cobertura em qualquer hipótese só abrangerá as obrigações vincendas, a partir da data do
vencimento e desde que comunicado tempestivamente, de acordo com o regimento do FGQ.
7.5 - No caso de falecimento do associado, a BANCOOP efetuará a transferência dos direitos sobre
o imóvel para os legítimos sucessores que deverão se associar a BANCOOP, após o ressarcimento
de eventuais resíduos não cobertos pelo FGQ.

CLAUSULA 8® - * PRAZO DE OBRAS '

As obras do Residencial Mar Cantábrico, tem previsão de entrega conforme abaixo:
Fase da obra que abrangerá um edificio/torre que deverá ser entregue até o final do mês de agosto
de 2.005 - Ed. Gijón;
Fase da obra que abrangerá um edifício/torre que deverá ser entregue até o final do mês de agosto
de 2.006 - Edifício Navia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso necessário, e, em função de necessidades legais, de
racionalização de projetos/custos, ou mesmo mercadológicas, a BANCOOP poderá



reduzir/aumentar o número de fases, devendo no entanto comunicar tal fato aos ASSOCIADOS.
Tais alterações não poderão se constituir, entretanto, motivo para reajuste de preços e/ou diíatação r
de prazo de entrega de todas unidades de uma determinada fase.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista que os apartamentos serão entregues de forma
escalonada, e a obra continuará até a conclusão de todos eles, a área social poderá ser entregue
apenas na última etapa da obra, já que ainda existirão necessidades técnicas, tais como colocação
de tapumes e manutenção do canteiro de obras.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os prazos acima referidos poderão sofrer atrasos por motivo de força
maior ou em razão de casos fortuitos. Independente de culpa da empresa construtora, entendendo-
se como tai, a título meramente exemplificativo;

a) greves da construção civil ou das indústrias correlatas que afetem o andamento da obra:
b) demora na execução de serviços que são próprios das concessionárias e dos órgãos

públicos;
c) chuvas que impeçam ou dificultem a execução dos serviços críticosda obra;
d) exigências de órgãos públicos e/ou concessionárias, supervenientes à data da assinatura

deste contrato;

e) fatos supervenientes e independentes da vontade da CONSTRUTORA ou da BANCOOP,
de qualquer natureza, que possam vir a afetar o andamento normal dos trabalhos.

PARÁGRAFO SEGUNDO • A inadimplência dos associados em nível superior a 5%{cinco por
cento) de pagamentos por eles devidos, poderá também vir a ser causa de atraso no andamento
das obras.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer que seja o motivo do atraso da obra. por se tratar de um
período longo de construção, haverá uma tolerância de 06 (seis) meses nos prazos acima. Na
hipótese desse prazo de tolerância vir a ser utilizado, não acarretará nenhuma responsabilidade
excedente para BANCOOP em relação aos ASSOCIADOS.

CLAUSULA 9» - ESCOLHA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

A escolha da unidade habitacional se deu por livre manifestação e opção do ASSOCIADO, e, em
nada conflitantes com os procedimentos previstos no estatuto/regimento, observadas as
diferenciações estipuladas no artigo 20° do regimento Interno.

CLÁUSULA 10® - POSSE DA UNIDADE

Conforme as fases de entrega indicadas nas cláusulas 8® e 9® sejam atingidas, e as unidades
estejam com condições legais de utilização residencial, a BANCOOP. a titulo precário permitirá sua
entrega e ocupação, desde que preenchidas as condições fixadas neste instrumento, no Estatuto e
no Termo de Autorização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando o ASSOCIADO for habilitado a ocupar uma unidade
habitacional, será permitido o seu uso a titulo precário após a assinatura do TERMO DE
AUTORIZAÇÃO PARA USO ANTECIPADO DA UNIDADE HABITACIONAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A assinatura do Termo de Autorização importará também, na ratificação
pelo ASSOCIADO e pela BANCOOP, das condições gerais, inclusive financeiras, previstas no
presente termo que continuará valendo em todas as suas disposições. Para a assinatura do referido
Termo, a BANCOOP exigirá do ASSOCIADO garantias reais, notas promissórias com avalista,
fiança, etc,

PARÁGRAFO TERCEIRO - O uso antecipado do imóvel será personalíssimo, implicando o
descumprimento desta condição em falta de natureza grave, sujeitando o ASSOCIADO a imediata e
automática revogação da posse e as medidas judiciais cabíveis, além da eliminação ou exclusão
dos quadros da BANCOOP.

PARÁGRAFO QUARTO - No entanto, a BANCOOP por liberalidade, e. mediante solicitação
expressa do ASSOCIADO, poderá permitir que terceiro por ele escolhido, sub-rogando-se em suas
obrigações, venha a ocupar o imóvel igualmente a Titulo Precário, sem que isto isente o
ASSOCIADO de qualquer obrigação perante a BANCOOP.



PARÁGRAFO QUINTO - A partir da assinatura do Termo de Autorização e disponibilização da
unidade, correrão por conta do ASSOCIADO os tributos e as demais despesas provenientes de ,
consumo e serviços de uso comum como: IPTU incidente direta ou proporcionalmente sobre a
unidade habitacional, água. luz, vigilância, limpeza, coleta de lixo, taxa de administradora,
manutenção de elevadores, equipamentos utilizados, taxa de instalação de condomínio e quaisquer
outros ônus que porventura vierem a ocorrer, os quais serão rateados entre todas as unidades
habitacionais com Termos de autorização para Uso Antecipado de Unidade Habitacional assinados
pelos associados da BANCOOP.

PARÁGRAFO SEXTO - O ASSOCIADO, de posse do Termo de Autorização para Uso Antecipado
da Unidade Habitacional, não terá direito, na hipótese de devolução do imóvel, ao recebimento de
qualquer indenização, ou de fazer qualquer compensação ou retenção, por benfeitorias
eventualmente feitas no apartamento, ainda que úteis ou necessárias, as quais reverterão em favor
da BANCOOP.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de demissão, eliminação ou exclusão do ASSOCIADO após
o recebimento da unidade habitacional, será devida a BANCOOP, reintegrada em sua posse, sem
prejuízo das demais penalizações estatutárias, indenização pelo uso e fruição do imóvel, desde a
data da ocorrência que deu causa ao desligamento do ASSOCIADO até a efetiva desocupação da
unidade, acrescida dos custos orçados para eventuais reparos, bem como das despesas
administrativas ou judiciais. Na ocasião da desocupação da unidade o ASSOCIADO desligado
juntamente com um representante da BANCOOP farão um laudo de vistoria, que conterá a
assinatura de ambos, a fim de atestar a real situação do imóvel.

PARÁGRAFO OITAVO - As unidades habitacionais que retornarem a posse da BANCOOP por
demissão, eliminação ou exclusão do ASSOCIADO nos termos do parágrafo anterior, serão
sorteadas entre os ASSOCIADOS que tenham interesse em ocupá-las, desde que não tenham
recebido sua unidade. O ASSOCIADO sorteado deverá pagar, de uma só vez, a diferença entre a
importância que já tiver recolhido à BANCOOP e as obrigações financeiras que recaiam sobre tais
unidades.

PARÁGRAFO NONO - O ASSOCIADO deverá zelar pela manutenção da unidade, competindo-lhe
manter o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade e funcionamento, comunicando a
BANCOOP qualquer problema ou defeito relacionado com a construção.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O ASSOCIADO, após assinar o Termo de Autorização, terá permissão
para o uso da unidade habitacional que lhe foi destinada, obrigando-se a continuar cumprindo suas
obrigações, a efetuar seus pagamentos em dia e a permanecer vinculado a BANCOOP, na
qualidade de ASSOCIADO.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A BANCOOP como proprietária e responsável pelo
empreendimento até sua finalização, indicará como síndica e administradora do condomínio a ser
instalado, a empresa BANCON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA, ou
outra de sua conveniência com mandato de até dois anos após encerramento das obras.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A BANCOOP como instituidora do empreendimento e
condomínio se reserva no direito de colocar no topo do edifício (s), ou quando for condomínio
horizontal, em local de reconhecida visibilidade, placas promocionais institucionais peto prazo de
cinco anos a contar da finalização da obra.

CLÁUSULA 11* - ATRASO NOS PAGAMENTOS

O não cumprimento pelo ASSOCIADO, de quaisquer obrigações pecuniárias estabelecidas no
presente termo, e dentre elas, principalmente, de pagamento, em seu vencimento, de qualquer das
parcelas do preço indicados na clausula 4®, determinará o acréscimo de multa moratória, de juros, e
de atualização monetária nos termos das leis vigentes, ficando desde já estipulada multa em
percentual de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um porcento) ao mês. ou fração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não recebimento dos boletos de pagamento não exime o
ASSOCIADO de efetuar quaisquer dos pagamentos de parcelas previstas neste instrumento, ou que



venham a ser deliberadas em Assembléia, não se constituindo motivo para atraso nos pagamentos,
uma vez que ele poderá obter os dados necessários com antecedência junto à BANCOOP.
Eventuais alterações de endereço do ASSOCIADO deverão ser comunicadas por escrito,

CLAUSULA 12" - PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO E RESCISÃO

Havendo atraso nos pagamentos, a BANCOOP notificará o ASSOCIADO no endereço fornecido,
para que ele regularize sua situação em até 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após o terceiro aviso de cobrança ou 03 (três) prestações/parcelas em
atraso, consecutivas ou não, ou atraso de qualquer parcela em prazo igual ou superior a
90(noventa) dias, e, não tendo sido purgada a mora, e, nem ter sido feita nenhuma composição
para saldar o débito, nos termos do Estatuto da BANCOOP, o ASSOCIADO será eliminado,
mediante termo a ser assinado pela BANCOOP no livro de matricula. Haverá ainda eliminação do
ASSOCIADO no caso de infração legai ou estatutária, por descumprimento de qualquer obrigação
assumida perante a BANCOOP, dando motivo a rescisão do presente Termo e do Termo de
Autorização para Uso Antecipado da Unidade Residencial, e as demais hipóteses previstas no
estatuto/regimento que resultem na eliminação ou exclusão do ASSOCIADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será enviada comunicação ao ASSOCIADO eliminado/excluído,
conforme disposições previstas no estatuto/regimento interno, perdendo dai em diante a condição
de ASSOCIADO, deixando assim de participar do empreendimento, devendo restituir imediatamente
a unidade habitacional que esteja ocupando, caso esteja na posse precária do imóvel.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ainda na hipótese de rescisão do presente em decorrência de
eliminação do ASSOCIADO, ser-lhe-ão devolvidas, nos termos do Estatuto/Regimento Interno da
BANCOOP, as quantias que houver pago, referentes a este termo, mas sempre, e. em qualquer
caso, com as deduções ali constantes, sobre as importâncias pagas, a título de despesas com
administração, manutenção, e, compensando-se ainda, eventuais obrigações supervenientes.

PARÁGRAFO QUARTO - O ASSOCIADO será eliminado nos termos do Estatuto e do Regimento
Interno e fará jus ao ressarcimento de seus haveres junto à BANCOOP somente após o ingresso de
um novo ASSOCIADO, que após provar reunir as condições sócio econômicas necessárias, assuma
de imediato suas obrigações no empreendimento:

PARÁGRAFO QUINTO - O ASSOCIADO eliminado, após o efetivo ingresso de outro ASSOCIADO
em seu lugar, e decorridos 12 meses de sua eliminação, receberá seus haveres em 36 (trinta e seis
meses) parcelas, caso as condições econõmico-financeiras da Seção permitirem.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de inadimplência, o ASSOCIADO ocupante do imóvel através do
Termo de Autorização para Uso Antecipado deverá, uma vez constatada a mora, desocupá-lo,
devolvendo-o imediatamente. Caso não o faça, e, sem prejuizo das competentes medidas judiciais
que a BANCOOP poderá interpor, arcará o ASSOCIADO com uma multa diária de 0,1% (um
décimo por cento) sobre o valor total do imóvel, e satisfação das demais cominações legais.

CLAUSULA 13" - TRANSFERÊNCIAS

O presente é firmado pela BANCOOP em caráter pessoal com o ASSOCIADO, não podendo ele
ceder nem transferir os seus direitos a terceiros, sob pena de ineficácia do ato. Qualquer cessão de
direitos somente poderá ser feita a outro ASSOCIADO com prévio e expresso consentimento da
BANCOOP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O ASSOCIADO que solicitar transferência deve permanecer em dia
com suas obrigações perante a BANCOOP, até a efetiva transferência de seus direitos para outro
ASSOCIADO, sob pena de cometer infração estatutária e regimental. Para o ressarcimento dos
haveres do cooperado cedente será adotado idêntico procedimento ao descrito na cláusula 12
parágrafo quinto que trata de casos de eliminação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será descontado dos haveres do ASSOCIADO cedente as multas,
juros, atualização monetária e seguros de todas as parcelas de sua responsabilidade que estiverem
em atraso anteriores a data da efetiva transferência.



CLAUSULA 14' - DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DOASSOCIADO

O ASSOCIADO declara à BANCOOP, nesta oportunidade, que é maior de idade e capaz e que os
dados pessoais, bem como seus documentos, cédula de identidade e CPF informados na Ficha de
Inscrição de ASSOCIADO estão corretos, responsabilizando-se pela exatidão dos elementos e
referências que forneceu, comprometendo-se a comunicar a BANCOOP, quaisquer alterações que
ocorram futuramente, relativas aos dados fornecidos. Declara-se de acordo, também, em que serão
consideradas vinculantes as correspondências expedidas ao endereço que forneceu, até que
informe por escrito qualquer alteração.

CLAUSULA 15' - APURAÇÃO FINAL

Ao final do empreendimento, com a obra concluída e tendo todos os ASSOCIADOS cumprido seus
compromissos para com a BANCOOP, cada um deles deverá, exceto no que se refere a multas ou
encargos previstos no Estatuto, Regimento Interno, neste instrumento, ou por decisão de diretoria,
ou de assembléia, ter pago custos conforme o plano/unidade escolhidos, considerados ainda os
reajustes previstos no presente Termo, bem como aqueles previstos na cláusula 4.1 e seu
parágrafo único.

CLAUSULA 16* - ESCRITURA

Cumpridas pelo ASSOCIADO todas as suas obrigações com a BANCOOP, e concluída a apuração
final, terá ele o direito a receber da BANCOOP a escritura definitiva da unidade habitacional
autônoma, cujo uso precário lhe tenha sido concedido, e das respectivas frações ideais no terreno
e das partes de uso comum.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas de transferência de titularidade correrão por conta do
ASSOCIADO. Aí se incluem despesas relativas a tabeliães, registros, impostos de transmissão e
outros encargos, inclusive obtenção de certidões e documentos, ainda que em nome da BANCOOP.

CLÁUSULA 17" - HERDEIROS E SUCESSORES

O presente termo obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo.

CLAUSULA 18"-FORO

Para dirimirquaisquer questões decorrentes do presente termo, as partes elegem o Foro Central da
Comarca de São Paulo.

E, por se considerarem ajustados, o ASSOCIADO e a BANCOOP assinam o presente em duas vias
de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 01 de janeiro de 2004.

COOP HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP

ASSOCIADO;

CO-PARTICIPANTE / CÔNJUGE:

Testemunhas :1. 2.

Nome: Nome:

RG n.°: RO n.^

CPF: CPF;



S*u sonho, nosso írshslho.

RESIDENCIAL MAR CANTABRICO

Av. Gal.Monteiro de Barros, 656 - Guarujá - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Os materiais a serem empregados na construção serão de acordo com as normas
técnicas, quer quanto à qualidade e resistência, quer quanto à adeqüabilidade de suas
aplicações às diversas categorias de serviços. A obra será executada conforme as normas
de estabilidade , os princípios fundamentais de técnica, da estética, e de acordo com as
leis de higiene pública e privada, com acabamentos como abaixo se especificam:

I - GERAIS

a) No terreno serão feitas as demolições/instalações necessárias para a correta execução
das obras: tapumes, barracos, depósitos, moradias de operários, etc.
b) Serão efetuadas as ligações provisórias de luz, força e água necessárias para a
execução das obras, bem como a locação da obra, de acordo com os projetos
correspondentes.

II - ESCAVAÇÃO

Serão executados os movimentos de terra necessários a fim de atingir os níveis a serem
indicados no projeto das fundações, subsolo,caixa d'água e poço de elevadores,
observadas as características especificas da obra.

III - FUNDAÇÕES

Os Edificios serão assentados sobre fundações a serem projetadas, de acordo com os
cálculos técnicos e sondagens a serem procedidas no local, sob orientação de engenharia
especializada.

IV - ESTRUTURA E ALVENARIA

A estrutura das fundações, subsolo, pilares do térreo e dos pavimentes tipo serão de
concreto armado, assim como as caixas d'água superiores e as lajes de forro dos edifícios
de apartamentos. Os vedos dos edificios serão feitos com blocos cerâmicos, de concreto,
ou de outro material apropriado. A estrutura de concreto armado obedecerá rigorosamente
aos detalhes de cálculo, que serão elaborados por firma ou pessoa especializada, de
acordo com as normas em vigor dos poderes públicos e da ABNT. Durante a execução,
serão efetuados ensaios (corpos de prova) suficientes para testar a resistência adequada e
indicada pelos calculistas e projetistas, além de controle tecnológico de concreto executado
por firma especializada.

V - IMPERMEABILIZAÇÃO

As lajes dos terraços, banheiros e a cobertura das caixas d'água serão Impermeabilizadas.
Desta mesma forma serão executadas as coberturas do andar térreo. As caixas d'água
serão revestidas com argamassa e impermeabilizantes, conforme indicações do fabricante.



VI - REVESTIMENTO EXTERNO

As fachadas dos prédios receberão chapisco de cimento e areia grossa lavada no traço
1:3, aplicado nas paredes externas, reentrâncias e dobramentos de vão com espessura
suficiente para recobrir a superfície de aplicação. Sobre o chapisco, será aplicado emboço
paulista de argamassa mista de cimento, cal e areia, com traço adequado para garantir boa
resistência e plasticidade, na espessura mínima de 2,0 cm, com acabamento
desempenado para assentamento de cerâmica nos locais definidos em projeto.

VII - REVESTIMENTO INTERNO

a) As paredes da sala, dormitórios e corredores de cada apartamento serão revestidos
com gesso, dando-se acabamento liso.
b) A cozinha, banheiro e área de serviço terão suas paredes revestidas de azulejos
(Eiiane, Cecrisa, Imbltuba, Klabin, lasa, Gerbi, Ceusa, Incepa ou similar), rejuntados com
cimento branco, do piso ao forro, junta à prumo. Os forros, com exceção do banheiro, que
será de placas de gesso, serão revestidos de gesso.

VIII - REVESTIMENTO DE PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS

a) O piso da apartamento de máquinas será cimentado.
b) Os halls dos andares serão de cerâmica esmaltada.
c) O piso do banheiro, cozinha, área de serviço serão revestidos em cerâmica esmaltada. A
varanda ou terraço será revestido de cerâmica esmaltada.
d) Os pisos da saia, dormitórios e passagens internas serão cimentados ou sobre laje,
apropriados para a colocação de carpet ou forração.
e) As soleiras internas serão do mesmo material do piso a que pertencerem, fechadas as
portas.
f) As soleiras externas serão de concreto/ardósia.
g) Os degraus e patamares das escadarias serão de cimentado liso.

IX - TELHADOS E COBERTURAS

O telhado sobre o forro do último andar dos edifícios de apartamentos, será executado com
telhas, de barro, de metal ou outro material apropriado, apoiadas sobre vigamento de
madeira/metálico.

X - ESQUADRIAS DE MADEIRA

a) Toda esquadria será fixada em grapas devidamente chumbadas na alvenaria.
b) Todas as portas dos apartamentos serão de compensado liso ou do tipo Lakra ou
Duradoor, para pintura e batentes de madeira.
c) Todos os batentes levarão guarnições, conforme detalhes de projeto, para pintura.

XI - ESQUADRIAS METÁLICAS

a) O banheiro levará caixilho tipo maxim-air. com alavancas apropriadas.
b) Os caixilhos da sala, e dormitório, serão de correr.
c) A janela do dormitório será de correr e provida de venezianas de correr, com uma folha
sobreposta à outra.
d) As portinholas dos quadros de luz, telefone, incêndio e portas para medidores serão
executadas em chapas de aço esmaltadas, ou outro material apropriado, de acordo com as
normas obrigatórias para este gênero de serviço; portas corta fogo em chapas de aço com
respectivos batentes, , ou outro material adequado, em conformidade com as normas da
ABNT. Os itens a, b e c serão executados em alumínio anodizado ou com pintura
eietrostática.



XII - FERRAGENS

a) As fechaduras, maçanetas e espelhos serão cremados ou em alumínio anodizado e as
dobradiças de ferro polido, zincado, ou ou tro material adequado.
b) A porta de entrada principal de cada apartamento levará fechadura de cilindro e
maçaneta cremada, de aluminio anodizado, ou outro material adequado.
c) As fechaduras e ferragens serão das marcas Brasil, Pado, Aliança, Papaiz, Fama, Yanes
Arouca, La Fonte ou similar.
d) As fechaduras internas serão cremadas ou de alumínio anodizado, ou outro material
adequado, com espelho tipo gorges para os dormitórios e de tranquetas parao banheiro.

XIII - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

a) Os serviços serão executados de acordo com o projeto elaborado por firma ou pessoa
especializada, em obediência aos regulamentos e exigências da concessionária e ABNT
b) Água friaiConduzida em tubos de PVC até os reservatórios, a distribuição de água para
os apartamentos será feita por meio de canalização de ferro galvanizado e plástico, ou
outro material adequado.
c) Águas pluviais: Serão conduzidas por meio de condutores plásticos, ou outro material
adequado, à fim de garantir escoamento. Os coletores horizontais serão de plástico ou
manilhas de barro vidrado e despejarão na guia do passeio.
d) Esgoto e ventilação: As águas servidas serão conduzidas por meio de tubo até as
colunas de esgoto, ambos executados em PVC ou outro material adequado para este fim;
os tubos de ventilação de esgoto, serão também executados em PVC ou outro material
adequado. Os coletores horizontais serão de manilha de barro vidrado, plástico, ou outro
material adequado, e serão ligados à rede da ma.
e) lncêndio:Será efetuada a instalação de incêndio, de acordo com o projeto aprovado pelo
Corpo de Bombeiros e normas técnicas, instalando- se em cada andar o hidrante com
mangueira e extintores indicados pelo mesmo projeto.

XIV - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) A instalação será executada conforme projeto elaborado por firma ou pessoa
especializada e de acordo com as exigências da Companhia Concessionária, IPT, e
normas técnicas.

b) Entrada: Será de acordo com as exigências da Companhia Concessionária e será
executada de tal forma a não aparecerem cabos expostos em nenhum lugar dos prédios.
c) Luz: Os materiais usados na instalação serão de boa qualidade, sendo os tubos e
caixas de plástico, os intermptores tipo silentoque e as tomadas tipo universal,
obedecendo aos detalhes de projeto.

XV - TELEFONE , TELEVISÃO E INTERFONE

a) Conforme projetos específicos será feita tubulação seca para telefone, colocado o
interfone, e pontos para televisão, de acordo com as normas da concessionária.

XVI - APARELHOS SANITÁRIOS

a) Nos banheiros serão instalados lavatório tamanho médio em bancada de granito, com
torneira cromada, bacia com caixa de descarga acoplada.
b) Na cozinha será colocado pia com tampo de granito e cuba, torneira , válvula e sifão.
c) Na área de serviço será colocado tanque de louça com torneira, válvula e sifão.
d) Todas as louças serão das marcas Deca, Ideal Standard, Celite, Incepa, (apartamento
ou similar. Os metais serão das marcas Deca, Fabrimar, Tinco, Docol, Perflex, Adriática,
Oriente ou similar.
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XVII - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

Serão fornecidos globos relativos às escadarias, halls de elevadores e térreos .

XVIII - ELEVADORES

Serão instalados dois elevadores automáticos, marcas (Otis, Schindier, Sur, Kone ou
similar) de acordo com as posturas municipais, em cada edifício de apartamentos.

XIX-VIDROS

a) Nos caixilhos da sala e dormitórios serão colocados vidros lisos.
b) Nos demais caixilhos dos apartamentos serão colocados vidros fantasia ou outro
adequado.

XX-PINTURA

a) Externamente, os edifícios, nas partes onde não forem revestidos por cerâmicas,
levarão pintura acrílica, em cumprimento às orientações do fabricante
b) Serão esmaltadas todas as portas, batentes e guarnições, bem como rodapés e
portinholas em geral; as portas de entrada dos apartamentos serão esmaltadas ou
envernizadas.

c) Serão pintadas até o forro, as paredes dos halls dos edifícios de apartamentos.
d) Serão pintadas sobre gesso liso, as paredes e forros dos apartamentos.
e) A pintura será executada sobre superfície preparada, em número de demãos suficientes
para garantir o bom acabamento.
f) As cores a serem empregadas serão de acordo com detalhes de projeto.

XXI - ANDAR TÉRREO, HALL DE ENTRADA, ÁREAS EXTERNAS E COMUNS, E
COBERTURAS

O acabamento da parte social do andar térreo e hall de entrada dos prédios, terão um
tratamento específico, obedecendo a um projeto com os seguintes itens principais:
a) O piso das garagens/estacionamentos será de cimentado liso. Os acessos de pedestres
serão cimentados.

b) O piso do salão para festas, jogos/ginástica será em ardòsia, cerâmica, ou outro material
apropriado.
c) No revestimento das paredes dos halls de entrada dos edifícios em geral será utilizada
pintura impermeável.
d) As portas de entrada para o hall, salão para festas, salão para jogos/ginástica e as
passagens entre os mesmos serão executadas em caixilhos. com vidros.
e) O salão para festas, possuirá cozinha e sanitários.
f) A piscina social deverá ser convenientemente impermeabilizada e revestida com
azulejos, e, externamente com pedras apropriadas tipo goiás/mineira e com os
equipamentos normais de casa de máquinas de piscina.

XXil - LIMPEZA

Os edifícios serão entregues em perfeita ordem, com vidros, iadrilhos, azulejos, pisos
cimentados e aparelhos perfeitamente limpos.

•••••••** ••••••*•* •••••••*•*

Observação: A BANCOOP poderá alterar o presente memorial em razão de necessidades
técnicas; mudanças tecnológicas, de marca; imposições de normas legais e técnicas; etc.
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-^an» bancoop - cooperativa habitacional
COOp Strato - Comercial 7.5.1 [IMPAL100] [JULI]

RELATÓRIO CRÉDITOS PARA IMPOSTO DE RENDA

EMPRESA BANCOOP • COOPERATIVA HABITACIONAL

ENDEREÇO: R. LIBERO BADAR0152 CEP: 01008-000
BAIRRO

CIDADE

CNPJ

CLIENTE

CENTRO

SÃO PAULO ESTADO:
01.395.962/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

MARISA LETICIA LULA DA SILVA

O'

Pag 001
Data: 12/4/2006

Período : 01/01/2005 até 31/12/2005

DATA OBRA UNIDADE TIPO PARCELA VALOR
O2/0S2OO5 RES MAR CANTABRIGO - EOtF NA VIA 141 Entrada 001/001 20 000,00

I £.'06 2005 RES MAR CANTABRIGO - EOIF NA VIA 141 Parcalâ 001/070 2.105,15

2ao7:20os RES MAR CANTABRIGO - EDtF NAV1A 141 Parceta 002/070 2.319,81

15/0a'2005 RES MAR CANTABRIGO - EDIF NAVIA 141 Parcela 003/070 2 106,20

14/09'2005 RES MAR CANTABRICO- EOlF NAVIA 141 Parcela 004/070 2 103,11

I7/1CV20O5 RES MAR CANTABRICO - EDIF NAVIA 141 Parcela OOSC70 2.105.99

1611/2005 RES MAR CANTABRICO • EDiF NAVIA 141 Parcela 006070 2 108,03
15/12/2005 RES MAR CANTABRICO - EDIF NAVIA 141 Parcela 007'070 2 115,47

TOTAL- 34.963,76

Obs: Em caso de parcela TB (transferênciade créditode empreendimento) favordesconsiderar os valores em sua declaraçao de IR.



Bancoop - Cooperativa Habitacional dos Bancários
RuaLibero Badaró, 152• 5° andar - Centro• São Paulo• SP• CEP OiOOS^

Datae kxais oara pagamento
Até aâata de vencimento deM boteto, você pode ópagvpento ItTwqualquer
agõnüa banc^, utizando wtalicha decompensação. Apte owndmento pagãvel
aomenle nasagências doBradesco.

OsrBfl|u8les serão mensais ouamais,confonne ocaso. através daapuração do
fevüce percentual doCUB-Sinduscon, INCC ouIGPM. Sere^uste anuai, o raeiduo do
período serácobrado noméssubsecFüente ao doreajuste.

Atraso no recebimento do boleto

Casovocênãorecebao extrato em tempo ríáUpara pagamento, igue paranoeao
SACeinforme-se sobre ov^ a pagarouse preferir acessewww.bancoop.coiiüir e
redre sua 2* via.

Após ovencimento serão cobrados 10% demutta e 1% a.m. dejuros.

Em C8S0 demudança deertdereço e/ou telefone, contate Imedatanente a Bancoop
ou acesse wvvw.baricoop.com.br ealtere seu cedastro.

Tmtoo de adesão

Ascondições queregem a adesão aoempreecimerttD constam noTermo deadesão,
enviado logo apóssuaadesãoaoempreendmento. Leiaocom atenção.
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Fale com a BANCOOP

SAC: (Oxxil) 3291-1855

E-Mail; sac@bancoop.com.br

FAX: {Oxx11)3291-1811

Internet: www.bancoop.com.br

Cadastre seu e-maíl
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

o ç>

OPERAÇÃO LAVA-JATO 24
IPL n° 184/2016

INVESTIGADOS:

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

CPF - 070.680.938-68

MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA

CPF-218.950.438-40

LILS PALESTRAS. EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ - 13.427.330/0001-00

ENDEREÇO DE BUSCA: Avenida Francisco Prestes Maia, n°
1501, apartamento 122, Bloco 01, Centro, São Bernardo do
Campo /SP

EQUIPE GERAL n. SP-03

AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 288/2016

ITEM n. 33

(OBS. Refere-se ao Item 13 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA EARRECADAÇÃO).


