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MATRiCULA N'l DATA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

LOTE TERRENO PR0PRIO de núme"o 04, da QUADRA "C-2", 'com inscrição Munici no 588.017-3 
com área de 713,00m2, integrante do LOTEAMENTO ALPHAVILLE SALVADOR, implantado na área 
de 1.302.076,01 m2, .desmembrada da maior porção de 1.330.515,20m2, lote esse de frente para a Rua 
08, medindo 10,48m + 3,77 em linhas retas, pelo lado esquerdo confronta com o lote 03 em linha reta de. 
50,41m, no fundo enfrenta com a AVCP.4 em linhas retas de 7,00m + 7,28m e pelo lado direito confonta 
com o lote 05 em liha reta de 50,00m. Na parte posterior do lote de terreno em apreço - mas integrando 
o mesmo- existe uma "Área de Preservação Permanente", portanto " non edificandi", com 285,36m2, 
com as seguintes dimensões e confrontações: 158,56m + 5, 70m em linhas retas com a parte " 
edificandi" do lote 04, 20, 16m em linha reta com a área de preservação permanente do lote 03, 7 ,DOm + 
7,28m ém linhas retas com AVCP.4 e 20,00m em linha reta com a área preservação permanente do lote P 

05. Nesta área de preservação incidem todas as restrições definidas em legislação especifica, em 0 

especial, na citada Lei Federal (Código Florestal), obrigando-se os proprietários -sob as penas da lei- a 
8 

não edificar, impermeabilizar ou suprimir vegetação nativa nessa área, inclusive as espécies arbóreas 
plantadas como .. parte do -programa de revegetação ciliar do Loteamento "Aiphaville Salvador" . Dita Área 
de Preservação Permanenté com a mencionada obrigatoriedade, deverá constar de todos os 
documentos de transmissão de domfnio do multicitado lote 21 desta matricula, inclusive dos instrumentos 
nos quais se operé a sua alienação a qualquer título.- PROPRIETÁRIA: OAS ENGENHARIA E F 

PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF 14.811 .848/0001-05, com sede em São Paulo, SP e 
estabelecimento também nesta Capital, (Parte), havido conforme registro na matricula 16.554 do 
Registro Geral,- ANUENTE: FUNDO ALPHAVILLE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, sediada em são e 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01 .785.852.'0001-02, a· i .conforme registro na Matricula 16.554 R 

do Registro Geral, deste Ofí_cio. Dou Fé. A Suboficial: "--..v"'""'-+-"'Uv ......... 'i"?""" 

R-1 - VENDA E COMPRA COM CESSÃO - Por escritur pública de 11 de dezembro de 2007, Livro 
1008, fls. 051/066, N° de Ordem 601359 do Tabelião do 6° Ofício desta Capital, dita proprietária, neste 
ato representada por seus Proc1.1radores, Roque Alves da Silva e Roberto da Silva Athayde, conforme 
mandato lavrado no Cartório do 2° Ofício desta Capital, às fls. 056 e verso, Livro 880, em 27/09/02, 
vendeu a ISABELA NEVES DE LIMA PACHECO MOTA, brasileira, engenheira civil , portadora da 
CI/RG n° 03120244-60, inscrita no CPF-MF sob no 544.970.785-15 e seu esposo MAURICIO JOSE 
PACHECO MOTA, brasileiro, comerciante, portador da CIIRG 3907648-25, inscrito no CPF-MF sob n° 
566.159.655-34, residente e domiciliados nesta Capitai-SSP-BA, o imóvel objeto da presente pelo preço 
de R$ 103.063,08, pago e quitado, tendo como Intervenientes Cedentes. MARCIA MARIA PEDREIRA 
DA SILVEIRA, brasileira, solteira, médica, portadora da CI/RG no 1263504--SSP-BA e inscrita no CPF
MF sob no 309.624.125-20, residente e domiciliada nesta Capital, tendo sido pago pelos interventenles 
cedentes, o valor de~$ 15 00,00, já totalmente pago e quitado. Dou Fé. Salvador, 14 de janeiro de 
2008. A Suboficial: r . 

AV.2 _AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - Conforme requerimento datauo de 19 de junho de 2012, cu um.:nt .:iq 
apresentada e arquivada uma das vias na PASTA 13/2012- DOC. 82, fica averbado nesta óata em nome d IS BCL 
NEVES DE LIMA PACHECO MOTA, já qualificada, a l:oustrução de uma CASA RE IDE I L. uuad Rua 
Pitangueiras, n°97, insc rita no censo imobiliário sob no 588.017-3, composta _de: PAVIME TO I Ff.R I R m _arng m 
área de serviço e dcpcndéncia completa de empregada; PAVIM ENTO TERREO - com ll2 ula,. {e>ot:l c J 111 r). home 
lavabo, co:dnha, piscinaLdeck c sanitário da pi~ciNt; e, PAVIMENTO UPERIOR - om O I 4u.tr1t ... (~u itc:~). h I! 
circulação e varandas, com árcn total construída de 423,4:'im1. Foi gasto na co nstru :io ;\ qunnta.a d R 250.000,00. 
apre!lcnlada a Certidilo de 1n Lançamento Imobiliário ;·ornccida pelu Pref itura Mun icip.~lc.:Snlnr· B.t c" D do I:"' 
de n° 000562012-0400lll4 . Dou f6. ~nlvndor, 23 de ngo>ln de 20 I . Dou f . O OFI ' I AI ~ 
01\Jt: 001.419611 • RS 1.184.~0 
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R.3- VENDA E COMPRA -Por escritura pública de 14 de setc--'lbro de 2012. lavrada às folhas 165. !.ivro 0044. sob no de 
ordem 007164, no Tab. do 13° Oficio desta Capi tal, d;tos prcpric~ári~ acima qualificados, vcnci.entm a LUIZ ANTÔNIO 
ROCHA SOARES, brasjleiro, adminisLiador de empre.c:.as c empresãri8..R 05.963.281-09 SSP/Ba, CPF 658. 187.~5-~8. 
casado sob o regime da comunhão parcial de ben~ com DANIELA DRADE DE SOUZA SOARES. bras~leml, 
~dministradora de empreS:l.S, RG n" 04.722.985 -34 SSPfflu.._ , n 21.775 !S-04, rcsidenl~s: domiciliados nesta C~tpttnl. 0 

Imóvel objeto da presente pelo preço de R:)_l.700~000,1Jó ·., e Ql!i.ta . Valor da avaltac;;ao: R$ 1.700.000,00. Dou f~. 
Salvador, 05 de outubro de 2012. O OFlCIAL ·, . J 
DAJE. IIIJ.I«4l6 - RS 5.286,60 I J 

. . 
R-4-VENDA E COMPRA: PROT. 100.739 - or in rumenlo pa ticular de 23 de sclcmhro de 2014, dcvid:~mente 

formalizado do qual ficou uma via arquivada, ditos proprictArios acima quaJificadbs, vendcrãm à RAIMUNDO PEREIRA 
DA SILVA fiLHO, brasileiro, divorciado, médico, CPF .896.389.485-15,· RG 14.020 CRM-OA; c , NJRLANA 

FERNANDES TEIXEIRA, b~sjleira, solteira, advogada, CPF 812.622.645-53, RG 985993138 SSP/BA, rcsidcmcs c 
domiciliados oesta Capital, conviventes sob o regime da união estável nos termos da Lei 9 .278/96, o imóvel objeto da 
presente, pelo preço de RS2.400.000,00. Forma de pagamento: RS700.000,00 com recursos própdo~; e, R$1.700.000,00, 

fUUinciados junto HSBC Bank Brasil S/ A· Ranco Múltiplo, com sede na Cidade de Curitiba-PR na Tm s . 9fivei;~l BeiJo, 

34, 2° Andar - Ccnlro, CNPJ/MF 01 .701.201!0001-89. Salvador, JO de outubro d 4. pj, t51FtCAL 
DAJE 9999.010.750991-RS7.460,87 . [' 

R-S-ALIENAÇÃO FlDUClÁRIA EM GARANTIA: Pelo mes~o instrumento parti lar usa] 
1 

o R-4 supra, 

RAIMUNDO P.EREiltA DA SILVA FILHO; e, NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA, . qualifi dos, alienaram 
fiduciariamentc nos termos dos art. 22 a 33, da Lei 9.514/97 (SFJ), a propriedade resolúvel do imóvel objeto desta matrícula 

ao HSBC Bank Brasil SI A-Banco Múltiplo, acima qualificado, pelo valor de R$1.700.000,00, que será pago por meio de 
360 pr-estações mensais e conscc.utiyas, no valor Lolal inicial de R$26.142,87, vencendo-se a primeiro p restação em 15 de 
novembro de 2014, e as demais prestações no valor de RS 16.318, 78, a juros (nominal de 8,1858% AA, e efetiva de 8,5000% 

aa.). Valor do imóvel ~ll"! de ~tcão: RS2.400.000 •. 00. - Tudo de àcordo com as cláusulas já mencionadas e as demais 
constantes do~i~s 'f'tTIÚ'q e tamb~m integram o presente registro. Dou . fé. _ Salvador, 10 de o utubro de 2014. O 
OFICIAL. ~f, · . OAJE 9999.010. 751t26-RS5.739.oJ 

• 
AV.06-SU SS- R INCORPORAÇÃO- Prol 135.680- Conforme requerimento datado de 10 de setembro de 
2018, assi o por João Carlos S. da Silva, .OABIBA e documentação apresentada e arquivada uma das vias no protocolo 
acima cüado, fica averbada, nesta data, os direitos de crédito e de garantia decorrentes da operação de finnciamento 
imobiliário descrita no R.S supra desta matricula, para o BANCO BRADESCO S.A., com sede no núcleo 
adminiStrativo denominaçllo "Cidade de Deus", Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001 - 12, na 
condiçJo de sucessor do-tiSBC BANK BRASIL S/ A -BANCO MÚLTIPLO. O Banco Bradesco S.A esclarece 
que a condição de sucessor do HSBC BANK BRASIL S/ A - BANCO MÚLTIPLO, se deu por incorporação, 
conforme eis lo parcial, devidamente registrada em 29. I 1.2016, sob o n° 20 I 67762605, na J unt Comercio/ dô 
Escado do Paraná. Dou fé. Salvador, 24 de setembro de 2018. O OFICIAL ou A SUBOFJC!AL. 
DAJE: ~1111.4077-RS 55~oonpUH9.021.91S055 -RSII.40 

I - . ~ 

8.7-CONSOLIDACÃO- Protocolo 138070; Nos termo~ do requerimento de solicitação de consolidaçüo da propriedade. 
plena datada de 07 de dezembro de 2018, do BANCO BRADESCO S/ A, instituição financeira, com sede em Osnsco _ SP 
Cidade de Deus, Vila Yara, CNPJ n° 60.746.94810001-12, assinado pelo representante -João Carlos Serafim da S ilva. 
brasileiro, inscrito na OAB/BA 45.818, juntamente coin documentação acostada - (comprovantes: Pagamento do imposto 
de transm.íssáo; de Intimação do Devedor; Decu~ de prazo legal s:m a purgação de débito), • proc~de-sc nos tennos do 
inciso "JJ do artigo 26 da Lei n° 9.514, o regJstro da CONSOLIDAÇAO da propriedade do imóvel desta matricula em nome 
do fiducitrio BANCO BRADESCO S/ A, com endereço acim'" pelo valor R$2.400.000,00. Foi rcalizadu a Consulttl na Ccnlml 
de Indisponibilidade de Bens, conforme determina o Provimento 39nL14. do Conselho Nacional de Justiça, certidão e.sttl, cujo teor, 1uuul 
cncontrascNegativo.Hashindispoaibilidad Ob.5fb3.l3db.3c:Od.b56b.3 ?f c . 0918.5817.8328. 9e9b ;72a8. 7cc9 .dc26.b844 .6003.4 b5c.6358. 
2cc:b.67f2.f04a;5~06bff3. bl.e87b.9c6d.d841.7697. ~alv::dor, 08 de janeiro de 2019. O OFICIAL ou A 
SUBOFJCIAL. I 

DAJ1!: R$9999.0~ t 
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Cartório. Salvador, 08 de janeiro de 2019 Oficiai/S flcial. --~-.-,'~+''-+--+-+--~-'-----

DAJE n° .9999.022.505324 
Valor: AS 78,36 
Data 08.0112019 · Assinatura do responsável: JCCP . .lr-...:::;:o~t----

Emola.: RS 37,46, Tua de Fiscali:z.açlo: R$26,88, FECOM: R$ 11 , , f. Publica: R$1.00 ; PGE: R$ 1,50 · Total R$78,36 
Documento vàhdo por 30 dias a partir da data de sua emis 


