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IMÓVEL - Feito para constar o Memorial Descritivo a seguir transcrito: AJEMORIAi:tjESCRítjvO;,~unicípio: 
Altamira. Estado: Pará. Imóvel: uma área de terra no perímetro urbano denomih-adaJôe' ).9j~$.'{i;JO'-Ü8, '06 e 04 da 
quadra" I O" sito na Alameda Dom Euríco Krautler sin°, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área remanescente: 
1.358,50 m'. Perímetro: 16I.30 m. PROPRIETÁRIO: CADIP CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Limites e 
Conlrontações: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 48,50 metros. LADO DIREITO: com 
parte remanescente do lote 02 da mesma quadra, onde mede 2730 metros. LADO ESOUERDO: com o lote 14 da 
mesma quadra, onde mede 25,00 metros. FUNDOS: com os lotes O I, 03, OS, 07, 09 e II da mesma quadra, onde 
mede 50,00 metros, Data: 30/05/08, Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva, Eng,O Civil. CREA, 
13,816-D/PA, Visto: (em branco), Assim está, PROPRIETÁRIO: CADIP CONSTRUCÃO LTDA - ME, com 
sede na Rua Coronel José Porfirio nO 3268-A, Bairro Recreio, Cep,: 68,371-030, nesta cidade, portadora do 
CNPJ/MF sob o n° 09.482,301/0001-73 e Inscrição Estadual nO 15.271.812-5, representada neste ato por seus sócios 
proprietários Lindomar Diogo da Silva, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG n' 
2408291-SSPiPA e detentor do CPF/MF n° 338,515,222-49, residente e domiciliado na Rua Coronel José Porfírio 
n° 3228, nesta cidade de AltamiralPA e Claudionor Pereira de Sales, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 2779837-SSP/PA e do CPF/MF n' 463.080.242-87, residente e domiciliado na Rua João Grafon 
s/n°, Jardim Oriente, nesta cidade de Altamira/PA. Registro Anterior: às fls.48/49/50/5 I e 52 do livro 2-AAZ e as 
fls,009 do i'vrb,2,A,tYÁE. O referido é verdade_e dou fé. Altamira-Parií, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. 
(a) Il, '.J.U" Suei!] Ane' iet.:l C;(_' !'-lB.~~dmeJi.t'o 

R-I-Mi25.6J'p-No~, a;,rmós do Requerimcl)to datada ele 30.06.2008, devidamente assinado pelo proprietário, 
endereQatlo "este Oficialato,e' de-acordo com o artigo da Lei nO 6.015/73, de 3 I de dezembro de 1973. O imóvel 
constan~ da presente matrícula foi adquirido por CADIP CONSTRUCÃO LTDA - ME, acima já qualificada, 
em virtude de Unificação de Áreas, conforme determina o 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. Cerlidii.o: certifico ainda que a presente área irá denominar-se de lote 12 com área de 2/2.501111

, lote 12-A 
com área de 212,50 m', lote 12-B com área de lote 212.-'0 m', lote 12-C com área de 212,50 m', lote 12-D com área 
de 212.50 m' e lote 12-E com área de 2811111111' da.~a'ro, O referido é verdade e dou fé, Altamira-Pará, 05 de 
Agosto de 2008. A OficIallntenna. (a}.j, .. I.· ... o " 1 • ,u,' i~'i;J (lo r·ia.:!dm.'!n.tBl 

AV-I-M-25.619-Certifico e dou fé que o I te 'e,léólinFsê.inatriculado às fls.016 deste livro sob o nO 25.620 em 
nome da CADIP - CONSTRUÇÃO LriJR !'\VIE:)i!ifriá:'qu'iiiifii:'icla"O referido é verdade e dou fé, Altamira-'I .. ,Co.,,,"~' ~ 
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial 1!1 erina. (a) /11 U:--. C' ~ ~t.. ,.' :111 f.J,:l3cim~,,~--

A V-2-M-25.619-Certifico e dou fé que o lote 12-A )' lCÓ ra-se mairiéüla,db 'às'fls,O 17 deste livro sob o nO 25.621 
em nome da CADlP - CONSTRUÇÃO LTDA - ME, a imaAli'alifiêadi<Q:r~ter.idó"é"vefdade e dou fé. Altamira-
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)/I Ilj/-iE.l Suely Â"~~r.i~tn-(f~ NE.lsclm-en& 

A V-3-M-25.619-Certifico e dou fé que o lote 12-8 encon' a-se,matriculaélo' i;,(fls~O 18 deste livro sob o nO 25,622 
em nome da CADIP - CONSTRUÇÃO LTOA - MF!, acima ci';I;mic~da: O referido é verdade e dou fé. Altamira-
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a)· 11': ~dia Su::lu Anc~ieta. do Nascimentet 

AV-4-M-25.619-Certifico e dou fé que o lote 12-C encoirtfa-se.matriculadó' às'Os',OI9 deste livro sob o n° 25,623 
em nome da CADIP - CONSTRUÇÃO LTDA - ME/acima ~u';lrn~d-ifd}~Lf~~·id~l:é~~Y;;.dade e dou fé. Altarnira-

P '05 d Ao t d 2008 A Ofi ' I I t' () , /11. ~ádiilSuely Ane' [<,ta d.o tvasc!ment(J, ara, e oOs o e . ICIa n erma. a . ~. , . 

AV-5-M-25.619-Certifico e dou fé ql!e o lote 12-D ,epton ra-se matriculado.às,fls.020,deste livro sob o nO 25,624 
em nome da CADIP - CONSTRUÇAO LTDA -lHE, acima Rualific c-'0'referiôo é,verd"dIlS dou fé. Altamira-

'" I I A lchcta do I'" 1:I:,<.-"rr .... 
Pará, 05 de Agosto de 2008. A Oficial Interina. (a) 11/1 á' uC y r . L'.erir.a 

AV-6-M-25.619-Feito para constar o Memorial Descriti o a ~eg~irdranscrito .. ''t,{EMORIAL DESCRITIVO, 
Município: Altamira. Estado: Pará. Imóvel: um lote de" terr; de forma irregüiàYn6"'pehmetro urbano denominado de 
lote 12-E da quadra "10" sito na Alameda Dom Eúfico Krautler nO 1334, loteamento Jardim Novo Paraíso. Área 
remanescente: 281,00 m', Perímetro: 76,30 m. PROPRIETÁRIO: CAD1P - CONSTRUÇÕES LIDA - ME, 
Limites e ConITontacões: FRENTE: com a Alameda Dom Eurico Krautler, medindo 6,00 metros, LADO DIREITO: 
com parte remanescente do lote 02 da mesma quadra, onde mede 27,30 metros, LADO ESQUERDO: com o lote 
12-D da mesma quadra, onde mede 25,50 metros. FUNDOS: com os lotes 01 e 03 da mesma quadra, onde mede 
18,00 metros, Data: 30/05/08. Responsável Técnico: (a) Paulo Roberto Fontes da Silva. Eng,O Civil. CREA, 13,816-
D/PA, Visto: (em branco), Assim está, Registro Anterior: àsfls.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 Olicial Interina, (a) w./ ------ , 
R-2-M -25.619-Nos terlllos do contrato por illstnllllenlo pan icular de' rJ0&dpn 16!ly' 'da' &!at~fl'Jl{as'C''WltS1rLlçi'ío e 

111l1tLlO com obrignções e aliellnç50 fidllci:íria-cartn de crédito individllal-FG,l;;"í' :.dJl'ié~!~J!y;ojt{Er~<fllJ()()373. A
Qualilicação das partes: Vendedor CADIP - Construcão Ltda, - ME, cNrJ'DIf'i'~Jll:\7fl~íl,I-73 sito a Rua CeL 
José Porrírio, 3268 A, Recreio, em Altalllira. Compr'ddurcs e Devedores Ficluciantes: Gustavo Gutrmbcrg 
Martins da Silva, nacionalidade brasileira, casado !lO regime de comunhão parcial de bens, nascido em 


