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OrICIAL(a):_ . " . . 
b!JQ1!J Su ely Ahtl.le"l u') " a,_"""" '- .' 

IMÓVEL - Fe ito para constar o Memoria l Descritivo a seguir transcrito: A-fEMORJAi.:;DESCRí1'IVO.,Municipio: 
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: uma área de terra no perímetro urbano denomih-ada 'Cle r91§.5,':.(2)Aü'8, 6"6 e 04 da 
quadra " 10" s iw na Alameda Dom Euríco Krautler sino, loteamento Jardim Novo Paraíso. Area remanescente: 
1.358,50 m '. Perímelro: 161,30 m. PROPRIETÁRIO: CADlP - CONSTRUCÕES LTDA - ME. limites e 
Conn'onlacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler. medindo 48,50 melrOs. LADO DIREITO: com 
parte remanescente do lo te 02 da mesma quadra. onde mede 27,30 melros. LADO ESOUERDO: com o IOle 14 da 
mesma quadra , onde mede 25 ,00 metros. FUNDOS: com os lares 01 , 03, 05, 07 , 09 e II da mesma quadra, onde 
mede 50,00 metros. Data: 30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fonles da Si lva. Eng.' Civil. CREA. 
13 .816-D/ PA. Visto : (em branco). Assim esrá . PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÃO LTDA - ME, com 
sede na Rua Coronel José Porfirio n' 3268-A, Bairro Recreio, Cep .: 68.371-030, nesta cidade , portadora do 
CNP J/MF sob O n' 09.482.301 /0001-73 e Inscrição ESladual n' 15.27 1.81 2 -5, representada neste ato por seus sócios 
proprietários Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de ide ntidade RG nO 
240829 !-SSPIPA e detentor do CPF/MF n' 338.515 .222-49, res idente e domiciliado na Rua Coronel José Porfirio 
n' 3228. nesta cidade de AltamiralPA e (Iaudionor Pereira de Sa les, bras ile iro. casado, ponador da Carteira de 
Identidade RG n' 2779837-SSP/PA e do CPF/M F n' 463 .080.242-87 , res idente e domiciliado na Rua João Grafon 
s/n', Jardim Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: és 0 5.48/49/50/5 1 e 52 do li vro 2-AAZ e as 
05.009 do ivrb,2,Afo'ÁE. O referido é verdade,e dOIl fé. Allamira-Parà, 05 de Agosto de 2008 . A Oficial Inlerina. 
(a) /lI ~ Suel!] Anc' i et.:l ,I,_, Na$cimerdv 

R-I-M-25.Mp-No~, 0,rm65 do Rcquerimel)to datada ele 30.06.2008, devidamente assi nado pelo proprietario, 
endereJatio "este Oficialato,e:de-acordo com ° artigo da Lei nO 6_015/73 , de 3 1 de dezembro de 1973 . O imóvel 
constan\} da presente matrícula foi adquirido por (ADIP - CONSTRUCÃO LTDA - ME, ac ima já qualificada, 
em virtude de Unificação de Áreas, conforme dctcrmina ° artigo 234 da referida Lei: que regulamenta os Registros 
Públicos, com alterações constantes das Leis n' 6.140 de 28 de novembro de 1974 e lei n' 6.216 de 30 de junho de 
1975. CerlirNio: certifico ainda que a presente área irá denominar-se de lote 12 com área de 2/2.50111 1

: lote 12-A 
COm área de 212.50 m', lote 12-B com área de lote 212,50 11/'. lote 12-C com ólrea de 212,501/1', lote 12-D com área 
de 212,50 11/' e lote 12-E com área de 2811111111' da.~a-,rO. O refer ido é verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de 
Agosto de 2008. A OficIallntenna. (a}_j".I.·._ .. " I ,Ui' i~'i ; j (,;1) r·!8.!':Irr.!'!t'.t7il 

AV-I-M-25.6J9-Certilico e dou fé que o I te 'ené61Iri\'"sê. n)atriculado às 0 5.016 deste livro sob o n' 25.620 em 
non~e da CADlP - CONSTRUCÃO ~yÍ)R ,'iv1,.f.~ji~!f+i,á,:'qúii?a,..o referido é verdade c dou fé. Altamira-
Para, 05 de Agosto de 2008. A Oficml I!lienna. (a) /í." I • .J:-. C' .d ~i " . :1<1 rh!lscim~f'!F 
A V-2-M-25.6J 9-Certifico e dou fé q~e o lote 12-A )' lCÓ,> ra-se ,ma)~ii~ü!aidb 'à,S~n~'~,I, :,,~tste livro sob? n' 25.621 
em nome da CADlP - CONSTRUÇAO LTDA - ME, aéin:aA\l~.!Dkli'dl;;.cl;i~:.t~r-!doe·ve!d~e e dou fe. Altamlra-
Pará, 05 de Agosro de 2008. A Oficialln1erina. (a)(/ ,1J/-fB ,",uely Anc10ietll ({o Nasclmeni!C1 

AV-3-M-25.619-Certifico e dou fé q~e o lote 12-13 encon" a-s'1! '1'.í!!ris4"Iàé!o' às' fls~O 18 des te livro sob o n° 25.622 
em nOme da CADIP - CONSTRUÇAO LTOA - Mg ac'ima H"ualiflcada: O referido é verdade e dou fé. Altamira-
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficiallnt~rina. (a) - '1ft : .dia :;;;;1u /I l!c~ ieta. d() Ntlscimeniit 

AV-4-M-2S.619-Certifico e dou fé q~c o Ime 12-C encoÍlird -S:'tl})~r}.s~ i i~Ô.ql ".~~~, n ·~;9L~o~~~,te livro sob o nO 25.623 
em nome da CADIP - CONSTRUÇAO LTDA - ME/aCima gU".!l.-QcudaTO;i·ererido é vcrdadc e dou fé. Altamira-

P á 05 d A t d 2008 A Ofi . 11 . () • /(1,; ~ ádiél Suel y A nc' fer .:! do NasclmentfJ! ar , e gos o e . ICla nrenna. a , .. ,. .. . . 

AV-5-M-25.619-Certifico e dou fé que o 10lc 12-D }'néon ra-se matr-iculado.1(s, Os.020 ,deste livro sob o n' 25.624 
em nome da CAOIP - CONSTRUÇÃO L TDA - M·É, acima n'u~lific "O'referion é ,ve[dode,e dou fé. Altamira-

- I ;'1 I A c f: icca do . ,,<I.:.L-.. r. ..... ~O"' 
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficiallll(Crilla. (<I) v I' A ' ue y ,. " . . L_ >.-iN 

AV-6-M-25.619-Fcito para constar o Memorial Descrili o a s,eg~irc;tr",lscrito" "MEMORIAL DESCRITIVO . 
Município: Altamira. Estado: Pará. Imóve l: um lote de" tcn'~ de forma irregüíàTnbtperímetro urbano denominado de 
lote 12-E da quadra "10" sim na Alameda Dom EMico Krautler nO 1334, loteamento Jardim Novo Paraiso_ Área 
remanescente: 28/,00 m'. Perímetro: 76.30 111. PROPRIETÁRIO: CADIP - CONSTRUCÕES LTlM - ME. 
Limites e Confrontações: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 6,00 metros. LADO DIREITO: 
com parte remancscente do lote 02 da mesma qu~dra, 9nde mede 27,30 metrOs. LADO ESQUERDO : com o Ime 
12-D da mesma quadra, onde mede 25,50 melros. FUNDOS: com os lotes OI e 03 da mesma quadra, onde mede 
18,00 metros. Data: 30105108. Responsável Técnico: (a) Palllo Roberto Fontes da Sil va. Eng.' CiviL CREA. 13.816-
DlPA. Visto: (em branco). Assim está. Re gistro Anterior: àsfl.,.047 do livro 2-AAZ sob o n' 24.605. O referido é 
verdade e dou fé. Altamira-Pará, 05 de Agosto de 2008 . A Oti cial Interina. (a) "'/ ------ . 

R-l-1\-'1-15.619-Nos lcrmos elo contrato por ins trulllcIllo pan iClll~r ele' <10l:ripn lc:I\/ "da' &!at~fl'e'I{as'(i'WH~rll çi'io c 

llllltuo com obrigações c alienação lidllci:'!rin-caJ'[a de crédito illdi\'idual - FGl~·í' :"dJl'ié~!~J;;rljt/il~:~(fm()()373. ó. 
Olla lilicação das parte s: Vendedor: CADII' - Con'trll""" LIda. - ME. cNrNjlf>i'i)àdll:\lfl~ll. I -73 s ito a Rlla Cel. 
José I}orrírio, 3268 A, Recreio. em J\II<lmira. Compradmcs c Devedores Fiducianlcs: Gustavo Gutrmbug 
Martins da Silva. naciollalidade bn\silcim. G\si\do 110 n:g ime ele comunhão parcial de bens. nasc ido em 
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COMARCA DE ALTAMIJA jp~~. 

MATRÍC ULA 
Serviço de Registro de (;n~ve i s 

FO LH AS L i vr~. ~.-;t2;_~~:~t.r_o Geral 25.762 166 OFle IAL(a): 
, -,.~ , ,". :_. , - . ",.; ~ -

IM Ó VEL - Um (O I) Lole Urbano. sil uado na Rua 00\ - São Sebastião nO 2:í2~;;i~adol lio' n"oteamenlo 
denominado ' ;APAREC~/)A r , l ocali,za~l o nest.a ci,dade de Alwmira-Pa rá, des ig?ado.l~ IS~~ai8e' r1){e nO 26-A da 
Quadra OR, co m as seguintes carac ten stl cas: com area to tal de /23,00 m 1 (Cen~o/e vmte e Ires metros quadrados), 
com as seguintes dimensões, limites e confrontações: Li mita-se peja FRENTE: para a Rua OI - São Sebastião nO 
232, onde mede 6.00 m (sei s melros); pelos FUNDOS: para o lote 07 da mesma quadra, onde mede 6,00 m (se is 
metros); pe lo LA /)O DIREITO: para o lote 26·8 da mesma quadra. onde mede 20,50 m (vinte metros e c inque nta 
eentimetros); e pe lo LADO ESOUERDO: para o lote 25 da mesma quadra. onde mede 20,50 m (vinte metros e 
cinquenta ce",imetros). PROPRIETÁRIO: O SI. ANTÔNIO PEDRO CORRÊA FiLHO, brasile iro, so lte iro, ma ior, 
capaz, a lmoxarifado, portador da carteira de identidade RG n° 930.640·SSP/MA expedida em 18.03. 1985 e do 
C IC/Mr sob o na 24 2.5 13. 563-49, residente e domiciliado na Travessa 10 de Novembro nO 878, Bairro Cent ro, 
nesta cidade de Alta mira, Estado do Pará. Registro Anterior: às nS.7/ 13 do Livro n' 008)10 o n./llÓS. O referido é 
verdade e dali fé. Altamira-Pará, 01 de Dezembro de 2008 . A O fl cia ll nterina. (a / h, 
R-I - M-2S.762 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nestas No as da tada de 0 1. 12.2008 , 
tomada ás fol has 02 1 vO/022v" do livro nO 158 sob o n° I 0.765/08, o imóvel constante da presente matr icula fo i 
adq llirido por AN TÔN IO PEDRO CORRÊA FILHO, ac ima j á qua li fic ado por/om ra feila a PRELAZIA 00 
XINGU, Entidade Re lig iosa e Beneficente, com sede à RlIa Co rone l José Porfi rio nO 1720, Cenlro, nesta cidade de 
Altamira, Estado do Pará, dev idamente inscri ta no Cadastro Gera l de Contribuintes do Minisrério da Fazenda 
(CGC/M F) sob o nO 04 .892.592/000 I-54; neste ato representada pe la sua baslallte Procuradora a Irmã D/UNA 
C HI ELLE, bras ileira, solte ira, maior, capaz, religiosa, pOt1adora da Céd ul a de Identidade RG n° 35.238.669-1-
SSP/SP e detentora do C PF/MF sob o nO 02 1.838.798-90, residenle e domi ciliada nes ta cidade de Altamira, Estado 
do Pará; ex vi do instrumento Público de Procuração, lavrado nas Notas do Cartório do 2° Oficio, desta Comarca, 
lançada às nS. 159 do Li vro nO 133, datada de 12 .02 .2007, qlle fic a arq uivada em Cartório para fins de direito. Pelo 
preço certo e aj ustado de RS-I.OOO,OO (Hum mil rea is), cuj a avaliação da Prefe itura Municipal de AltamiralPA. foi 
no valor de RS-25.000,OO (V inle e c inco mil reais). Condiciles: às.., 'o ~ C;\llYIª,~OI,referido é verdade e dou fé. 
Altam ira-Pará , O 1 de Dezembro de 2008 . A Oficial Inter ina. (a) 7 J I !iç ió \ \ n Len~a . ,_ 
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