
REGISTRO DE IM VEIS DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

REGISTRO GERAL ANO: 2013 ~~~i~e~~
Oficial titular

Matricula: -35.437- Ficha: -1 • Frente- Data: 16/08/2013

\,j UNIDADE de na A-2 da porta, designada como LOJA, Tipo A2, integrante do SHOPPING
PASSEIO NORTE, situado na Avenida Santos Dumont 4487, nesta Cidade, inscrita no Cadastro
Imobiliário Municipal sob na 400660448700A2, com área total de 95,61m2, área privativa de
35,OOm

2
, área comum de 60,61m2 e fração ideal de 40,42m2, do terreno foreiro à Prefeitura Municipal

de Lauro de Freitas-Ba, medindo 7.646,49m2, desmembrado da maior porção com 18.935.00m2
do Loteamento Araqui na Rodovia Ba 099, Km 3,5, Estrada do Coco, medindo 36,50m de frente
para a Estrada do Coco; 38,00m de fundo, limitando-se com o Rio Ipitanga; 193,50m do lado direito,
limitando-se com o imóvel de propriedade da Madeireira Monte Del Castro e 222,00m do
lado esquerdo, limitando-se com o imóvel de propriedade do Sr. Raimundo Femandez Valbuena
onde esta instalada a firma Roma Comércios e Serviços Ltda. PROPRIET ÁRlA: NORTE
EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ 05.280.71110001-80, com sede na Avenida Santos Dumont, KM 3,5, Estrada do Coco,
nesta Cidade de Lauro de Fre.tas - Ba. R GISTRO NTERIOR: R 04, 05, 14 e AV07, 13 da
matrícula 13.586 RG. OFICIA { .

R-OI. VENDA E COMPRA Prot. 95264 - Por escritura pública de 12 de agosto de 2013,
lavrada no Tabelionato do 100 Ofício de Salvador-BA, livro 0508, às fls. 033/034, dita proprietária, já
qualificada, representada por MÁRlO SÉRGIO GUENE DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado,
empresário, CPF 351.410.265-15, residente e domiciliado na Rua Carlos Maron, na 109, Edf. Parque
Real, apta 402, Candeal, Salvador-Ba, devidamente constituído pela escritura de Mandato, de 17 de
dezembro de 2012, lavrada às Notas do 100 Ofício de Salvador, fls. 055/056, livro 0495, na de ordem
053072, conforme consta da escritura, vendeu a DAVID MACEDO RAMOS, brasileiro, analista de
sistema, CPF 797.194.305-91, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, com MANUELA
PACHECO RAMOS, brasileira, administradora, CPF 009.044.705-04, residentes e domiciliados na
Rua Jorge Simões, na 4, apta 201, Bonfim, Salvador-BA, o imóvel objeto desta matrícula, pelo preço
de R$80.000,OO pago e quitado, avaliado por R$145.325,77. Consta da escritura ora registrada,
declaração do representante da Vendedora sob as penas da Lei, não estar ela Vendedora, obrigada a
apresentação da CND de INSS e Certidão da Divida Ativa e Receita Federal por ser firma de
exclusivamente comercialização de imóveis e pelo fato do imóvel alienado não fazer parte de seu
ativo permanente, tudo confornx ..!:-egislaç~o pertinente em ~~~a\}To de Freitas, 16 de agosto de
2013.0FICIAL~ ~ ~~~~t DAJE 006 061728.

R.02 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: Prot. 95.567 - Por escrito particular de 26 de agosto de 2013,
DAVID MACEDO RAMOS e sua esposa MANUELA PACHECO RAMOS, acima qualificados,
alienaram em caráter fiduciário, o imóvel objeto desta matrícula, avaliado em R$440.000,OO, à
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, CNPJ 62.237.367/0001-80, com
sede na Av. Paulista, 1.374, 160 andar, em São Paulo- SP, nos termos e para os efeitos dos artigos 22
e seguintes da Lei 9.514/97, em garantia do pagamento do financiamento total de R$224.194,86,
sendo, R$2 I9.000,00 destinado aos devedores, R$400,OO de tarifa de avaliação física do imóvel,
R$580,00 de tarifa de avaliação jurídica do imóvel e R$4.214,86 do imposto sobre operações de
crédito (IOF), tendo dito financiamento como encargos, atualização monetária, despesas de seguro,

con Inua no verso
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~~juros de mora, pena convencional e demais encargos, a ser pago em 180 prestações mensais,
c~lfculadas pelo sistema 'SAC, reajustadas monetariamente pelo IGP-M (FGV), no valor total da
<j,rimeira parcela de R$149,59 e o valor das demais parcelas de R$3.616,65, à raZão de decréscimo

,'t mensal de R$12,52, com vencimento da primeira para trinta dias da data do contrato, por cujas
demais c0!l~~ões se re~.rá a alienaAão ora registracw. Lauro de Freitas, 03 de. setembro de 2013.
OFICIAI@)~ L..VC;U.UQ ,~~~cQ.u{ DAJE 006742667.

AV.03 - CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO: Prot. 95.567 - Averbo, nesta data, a emissão
da Cédula de Crédito Imobiliário, nO 2930, Série 2013, decorrente do instrumento de que trata o
registro 02 supra, tendo como Custodiante OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS SIA, com sede na Cidade ~\?~io de J eiro-RJ, CNPJ 36.113 761
0001-91. Lauro de Freitas, 03 de setembro de 2013. Oficial1~tt _ 00
SI CUSTAS.

AV04 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. Prot. - 121.685 - Fica averbado nesta data,
conforme requerimento da credora, datado de 17 de outubro de 2017, devidamente formalizado, do
qual uma via ficou arquivada, juntamente com os demais documentos comprobatórios, em favor da
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, com sede na Avehida Paulista,
n° 1.374, 16° andar, São Paulo - SP, CNPJ 62.237.367/0001-80, credor e proprietário fiduciária do
contrato, na forma. prevista pe.lo 970 do artigo 26 da Lei .9.514/97, a CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE do imóvel objeto da presente, em decorrência de ~nadimplência dos devedore~
üduciantes DAVID MACEDO RAMOS e MANUELA PACHECO RAMOS, já qualificados,
no pagamento do débito de que tratam os registros de numeras 01 e 02 retro, e demais encargos,
tendo sido avaliado o imóvel no valor de R$224.194,86 foi pago ITIV no valor de R$6.725,85
sobre a mesma avaliação, sendo que sobre a propriedade ora consolidada incide a restrição de
disponibilidade decorrente do artigo 27 do mesmo diploma legal, ou seja, o proprietário somente

. poderá ali ar o imóv levando-o a úblico lei ão. - L~ro de Freitas, 31 de Outubro de 2017.
OFICIA . tt'~ DAJE: 9999 019 533985.

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS
DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. BAHIA

CERTIFICO, na forma do quanto faculta o parágrafo 10 do
artigo 19 da Lei 6.015/73 - LRP, que não consta além das
restrições consignadas no registro e averbação do título
aquisitivo incidência de quaisquer outros ônus sobre o imóvel
registrado. O referido é verdade a que dou fé
LAURODEFREITAS.BA-ª-\..~_-'L.-~~ ~ OO,-\- t""

~tlt~ vln~ ~~ ~~.!
IVANIA MARIA MESQUITA RODRIGUES - OFICIALA

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Ato Notarial ou de Reoislro
1492.A8125755-8
N510SFDEOO ./

Con~ult~: "
wWIV.tjba.jus.br/aDt~ntjcidade .'

Emolumentos: R$ 47.80
Tx. Fiscal.: R$ 52.20
Total : R$ 76.16
SELOS E CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDOS POR VERBA

Certidão expedida às 11:40:54 horas do dia 31/10/2017.
O prazo de validade desta certidão é de 30(trinta) dias.
Art. 829(Código de Normas de Serviços dos Oficios Extrajudiciais Bahia)
Pedido N° 70979 .
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TITULOS E DOCUMENTOS

E PESSOA lUR1D1CA

CERTIDÃO' DE ATO PRATICADO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

CERTIFICO e dou fé que o presente título, foi PRENOTADO em 31/10/2017 sob ~ número 121685

e REGISTRADO/AVERBADO, nesta data sob o(s) nO(s):

AtQ nO1 _AV. 4 - MATRICULA N° 35437 - livro 2 - Daje: 019 533985

CONSOLlDAÇAo DE PROPRIEDADE

- LAURO DE FREITAS, 31 de outubro de 2017

~~ .W-UJQ .~ ~tltç/~~-U:C
IVAN IA MARIA MESQUITA ROD\iIGUES - OFICIALA

EMOLUMENTOS

TAXA FISC.

FECOM

DEF. PUBLICA

PGE
TOTAL

577,68

414,53

177,65

15,47

23,20

1.208,53

•Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça da Bahia

Ato Notarial ou de Registro
f492.AB125747-7
HCPEXGIU6C

Consulte:
www.tjoa-Jus,OrlaUlentICloaoe ..J

Os emolumentos acima foram recolhidos através de DAJE com pagamento efetuado na rede bancária conveniada
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