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Registro Geral - Livro N. 2 - 
	 Comarca de Aracaju 	 Ano 20( 

Matricula N. 22.094 	Data 
 19 de  janeiro 	 Imóvel: 

IMÓVEL: Um lote de terreno alodial, sob número 12, localizado na Avenida São Paulo, entre a Rua A e terrenos de propriedades de quem de direito, 
Campos, nesta Capital, medindo 7,00m (sete metros) de largura por 25,00m (vinte e cinco metros) de comprimento, limitando ao norte com a referida Av 
Sul, com lote 22, que dá frente para rua B; ao leste, com o lote número 13 e ao oeste, com o lote número 11; ambos de frente para Av. São Paulo; d 
divisória do lado leste do terreno, 32,00m (trinta e dois metros) para esquina da rua A. PROPRIETÁRIA: LUZINETE SANTOS SILVA, brasileira, modist 

JOÃO DE MOURA SILVA, inscrito no CPV sob n°,5J.588.1 68, residente e domiciliada 	cidade. NUMERO ANTERIOR: 28.807, às fls. 17/1/ 

Oficial - Bel. Luiz de Santana:  	 L-s, 

REG-1/22.094: Nos termos da Escritura Pública Compra e Venda, lavrada à 20 de novembro de 1986, às folhas 026, do livro 343, nas notas do 2° Oficio, 

os TFtANSMITENTES: LUZINETE SANTOS SILVA, e seu esposo JOÃO DE MOURA SILVA, acima qualificados, venderam a ADQUIRENTE 

ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 13.947.494/0001-68, com sede na Rua Altainira, n°430, Bairro Industrial, nesta cidade 

C15 70.000,00 (setenta mil cruzados), o imóvel objeto desta matricula. Condições: Não há. Foi vago ITBI através da Guia n°  5570/86. Aracaju, qui: 

janeiro de 2006. 
Oficial - Bel. Luiz de Santana: 	 kL 	Selo n° DA000449431 § único do art.14Boleto 149060000984. 

AV-2/22.094: 
 Procedo a presente averbação através requerimento?da Macedo Engenhará Ltda, firmado em 18 de setembro de 2012, para constar que ni 

desta matrícula, foi construido uma edificação de uso residencial, com 02 pavimentos, com área total construída de 267,22m
2  e constando os seguintes 

Pavimento Térreo - Varanda, garagem, sala de estar, sala de jantar, circulação, quarto, 02 (dois) depósitos, WC social, cozinha e área de serviço. Pavim 
Sala intima, lavabo, sala de TV/home theater, 02 (dois) quartos sendo 01 (um) suíte com closet, que recebeu da municipalidade o n°. 2323, Lote 12, Bain 
de Araújo, nesta Capital, conforme documentos que comprovam o ocorrido. Apresentou Certidão fornecida pela Empresa Municipal de Obras e Urbanh 
em 16 de agosto de 2012, sob n° 007813/2012, relativo ao processo n° 4630/2012, CND da receita Federal n° 000312012-22001917, Certidão de decadênc 

fornecida pela Secretaria Municipal de Fi 	
e Planta aprovada, que ficam arquivados neste oficialato sob n°-1522/2012, sendo dispendido na construçi 

de R$93.533,16 (noventa e três mil, e 	
entos e trinta e três reais e dezesseis centavos). Aracaju, quarta-feira, 19 de setembro de 2 012. 

Oficial - Bel. Luiz de Santana: 	
o n° SE DA 0877205 § único do art.I4 boleto 149120014462 

— 
AV-3/22.094: Certifico q através do Instrumento Particular da 6" Alteração Contratual da firma MACEDO - ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA, 
agosto de 1991, regis • 'o na Junta Comercial do Estrado de Sergipe, em 20 de agosto de 1992, fica alterada a razão Social da empresa pa 

ENGENHARIA LTDA, com sede ' 	n-da São Paul 	23, Bairro Jose Conrado de Araujo, em Aracaju-SE. Aracaju, 04 de outubro de 2012. 

Oficial - Bel. Luiz de Santana: 	 Nint10, 	Selo n° DA 0876910 § único do art.14 boleto 149120015092. Arq. 1587/2012 
- 03540" 

REG-22.094: Através da Cédula de Credite:tendido, emitida no dia 02 de outubro de 2012, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, inscrita 
00.360.305/0001-04, com sede em Setor Bancário Sul, quadra 4, lote 3/4, em Brasilia/DF, concedeu a MACEDO - ENGENHARIA LTDA, inscrito 
13.947.494/0001-68, com sede na Avenida São Paulo, n° 2323, Bairro Jose Conrado de Araujo, nesta cidade, Aracaju, um crédito rotativo com o 

RS460.000,00 (quatrocentos e sessenta  mil Reais), incidido encargos obtidos pela composição de 100% da taxa CDI CETIP + Taxa de Juros de sobre 
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uma taxa efetiva anual de 8,73%, pelo prazo 12 meses, com vencimento em . tendo sido oferecido para garantia do credito por Macedo Engenharia 
No fiduciária, o imóvel objeto desta matrícula, avaliado em R$ 580.000,00. Condições Outras: A do próprio Contrato. A via não nergociavel fica 
icialato sob n° 1 	01 fazendo parte integrante deste registro. Aracaju, quinta-feira, 4 de outubro de 2012. 
de Santana 	 UO3\ \1/4.1.eN 	Selo n° DA 0876911§ único do art.14 boleto 149120014998 

)1011.  
','"‘BleCtooectl'n  

tequerimento da ercd6Éfitaixa Econômica Federal-CEF, firmado em 16 de janeiro de 2013 e arquivado neste oficialato sob n° 089/2013, certifico que 
'criação fiduciária de e trata o registro 4-22.094. Aracaju, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013. 
de Santana: 	 air_ja> n° SE DA 100411 I§ único do art.14 boleto 149130000671 

)s termos Cédula de Crédito Bancário (Pós- Fixado) e Instrumento Particular de Constituição de Garantia com Efeito de Escritura Pública, datado 21 
3, MACEDO - ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 13.947.494/0001-68, com sede na Rua Altamira, n°430, Bairro 
dade, se constitui devedor do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, inscrito no CNPJ sob n° 13.009.717/0001-46, com sede na Rua "F", n° 31 - 
de Aracaju, nesta cidade, da importância de R$2.036.317,48 (dois milhões, pinta e seis mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), 
) Pós-Fixado, sujeito a encargos financeiros a juros efetivo de 0,7% a.m., calculados, debitados e exigíveis conforme clásula I (juros), a ser amortizado 
rações mensais, vencendo-se a primeira em 25/08/2013 e a última em 25/01/2016, calculadas conforme a clásula VIII (forma de pagamento), e carência 
, obrigando-se a liquidar com a última em 25/01/2016, todas obrigações decorrentes deste instrumento, oferecido para garantia da divida em alienação 
el objeto desta matrícula, valiado em R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Condições outras: As do próprio contrato, que a via não 
luivada neste oficialato s n° 1 20 	do parte o integrante deste registro. Aracaju, sexta-feira, 25 de janeiro de 	2013. 
de Santana 	 Selo re SE DA 1004716 § único do art.14 boleto 149130000979 

avés do Prim • Aditivo a Cédula de Crédito Bancario, datado de 12.08.2014, fica retificada a cédula objeto do registro supra, no tocante a forma de 
encimento final: A dívida que em 06.08.2014 é de R$ 1.388.287,50, será paga em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 
ultima em 25.07.2018, fixando seu novo vencimento para 25.07.2018. Ficando ratificada todos as cláusulas, quadros, termos e condições não 
erados por este aditivo, form do juntamente com a Cédula de Crédito Bancário, aditada, um todo único e indivisível. Aracaju, quarta-feira, 19 de julho 

r. de Santana: Selo USE: 201729507037643Acesse: www.tjse.jus.br/x/YMBEQQ  arq. 1075/2017 

avés do Primeiro Aditivo a Cédula de Crédito Bancario, datado de 29.06.2016, fica retificada a cédula objeto do registro 6-22.094, no tocante a forma 
vencimento final: A dívida que em 22.06.2016 é de R$ 975.299,32. será paga em 28 prestações mensais, comm 06 meses de carência, vencendo-se a 

1.2017 e a ultima em 21.04.2019, fixando seu novo vencimento para 21.04.2019. Ficando ratificada todas as cláusulas, quadros, termos e condições não 
.erados por este aditivo, formando juntamente com a Cédula de Crédito Bancário, aditada, um todo único e indivisível. Aracaju, quarta-feira, 19 de julho 
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Imóvel: 

Selo USE: 201729507037644Acesse: www.tjsejus.br/x/8DCR3A  arq.1076/2( 

AV-9/22.094:  Através do Prim ro Aditivo a Cédula de Crédito 13 cario, datado de 15.12.2016, fica retificaria a cédula objeto do registro 6-22.094, no 
"a" e ''b" dos Encargos Financeiros e a forma de pagamento, e passarão a viger com a seguinte redaçao: A dívida em 08.12.2016 é de R$ 1.081. 
Financeiros: (PÓS - FIXADO) - A) taxa de juros de 0,60% a.m (sessenta centésimos por cento ao mas), calculados, debitados e exigivéis conforme cli 
reajuste monetário com base no índice de indexador da CDI calculados, debitados e exigíveis conforme clausula III (reajuste monetário). O crédito será ; 
prestações mensais, vencendo-se a primeira em 13.11.2017 e a última em 13.12.2021, calculadas conforme a cláusula VII (forma de pagamento) e co 
meses. Custo Efetivo Total-CET - Pessoa Física: 0,68 mensal 8,46% anual. Ficando ratificada todos as cláusulas, quadros, termos e condições 
alterados por este aditivo, formando juntamente com a Cédula de Crédito Bancário, aditada e seus I e II Aditivos, um todo único e indivisível. Aracaju, 
julho de 2017. 
Oficial - Bel. Luiz de Santana: 	„ 	 Selo TJSE: 201729507037645Acesse: www.tjsejus.br/x/EJNEUU  arq. 1077 

REG-10/22.094:  Nos termos d Mandado de Penhora/Avaliação, expedido e assinado eletronicamente por Daniela Melo Alves, 1 
Secretaria/Secretária/Subsecretária, por ordem da Dra. Vanessa Neves Serafim Souto, Juiza de Direito da 14' Vara Cível desta Capital, extraído dos aut 
processo n°201911401849, movida pelo Município de Aracaju/SE, contra MACEDO - ENGENHARIA LTDA, fica penhorado o imóvel objeto de 
garantia da divida de R$ 21.191,35 (vinte um mil, cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Protocolo n°90182. Ato Gratuito. Aracaju, 
agosto de 2019 
Oficial - Bel. Luiz de Santana: Selo TJSE: 201929507041923 Acesse: www.tjsejus.br/x/XYA342 	arq. 941 

Matricula N. 	 Data 	 22.094 	 19 de 

Oficial - Bel. Luiz de Santana: 
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