
HIPOTECA de PRIMEIRO GRAU. em favor do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SoA, """iec!ade de ecooom ia m i •••• com sede na Avenida

Panm jana, nO S.700. Fonale7..8. Ceará, CNPJ o.07.237.373,u180-96. domvante denom inado simplesmente BANCO, M3te ato representada por seu Germ te

de: Agencia - Vanildo Bernardino de Oliveira. e por seu Gerente Executivo - Rui reis Santos, Agência Siqueira Campol!l; Fonte dos Rccunol: Fundo

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); Fonna de Papmen'.: o principal da divida lCri reembolsado de acordo com o esquema de

pegamc:nto a seguir indicado, obrigando-sc •. liquidar, com . óltima prestaçlo, todas as omg&9Oes frnanceillls &ClI!JO remanescentes: em lM :>8I2001 - RS

4.458.13; e" 1& \)912007 - RS 4.458.13;.." 1811012007 - RS 4.458.13; •••• 1811112007 -RS 4.458.13;..., 1811212007 - RS 4.458,13; e ••• IW II2008 - RS
4.458.13; e ••• IW2I2oo8 - RS 4,458,13; •••• IW312oo8 -RS 4.458.13; •••• IW4l2oo8 -RS 4.458.13; em IW512oo8 - RS 4.458.13; em IM l6I2008 - RS
4.458,13; de IW712oo8 à IM l6I2OO9 00 valor de RS 4.607.10; e ••• IW712009 -RS 4.607.09; de IW8I2009 à 1811212009. RS 4.761.05; de IW I12010

i 18J1J61201O;em IW712010 - RS 4.761.08; de IW8I201O à IW712011 • RS 4.920.17; •••• 181\)812011 à 1W612012. RS 5.084.61; •••• I 8J\l7120 12 -

RS 5.084.65; .•• IW8I2012à IW712013 - RS 5.278.55. Selo nO357235. Dou f~. Nossa Senhora do SocorroISE. 26 de Julho de 2005. A Oficial. ->e
R.5- 8207. NOlI tcnnos da CtduIa de CTédito Industrial. datada de IW7I2oo5.,ob nO 02999342.B , no valor de RS 258.629.64. COOl vencimento em

IW712013. tendo COOlOem itente/creditada COCO BOM INDUSTRIA E COM tRClO LTDA. aciO lll "",Iifi_. _e ato representada por por ,CU!

sócios CarIM Roberto Costa e Carme. SUv. TavaftS C_ta, acima qualificados, c como Intern:niente H ipotecantes e Fies Depositários: Carlol

Robut. com . e Cal'lMm SilvIa Tavarn Costa, acima qualificados, procedo o presente registro para fazer coostA t que o imóvel acima de3crito foi

oferecido em IUPOTECA de SEGUNDO GRAU em favor do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 8.A , acima qualificada, doravante denom inado

simplesmente BANCO, neste ato representada por seu Gen::ntc: de Ag!ncia - Vanildo Bernardino de Oliveira, e por seu Gerente Executivo - Roi ReiI

Santos, Agencia Siqueira Campos; Fonte dM Recu:nOJ: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)~ FClrma de PapJDeDte: o

principal da dlvida será reembolsado de acordo com o esquema de pagamento I seguir indicado, obrigando« a li<pJidar, com I última prmaçlo, todas as

obri8"\lÕC ' financeira. a •• so ....,.".,.,..,t •• : de IW8I2oo7à IW712oo8 • vai", de RS 3.300.76; em IW712oo8 - ",I", RS 3.300.73; de IW8I2008 A

18J\l112009 - no ",I", RS 3.411.05; em IW2I201O - 00 vai", RS 3.41 1.05; em 1W3120 10 - 00 ",Ior RS 3.411.05; de IW4I2OO9ol IW712009 - 00 valor

de RS 3.411.05; de 1W812009 A 180612010 - no valoc RS 3.525.04; em IW712010 - DO val", RS 3.525.06; de lW8I201O A 1W612011 - no valor RS
3.642.84; em IW712011 - no vai", RS 3.642.85; de 1W812011 A IW712012 - 00 ",I", RS 3.764.59; de IW8I2012 A IW712013 - no valor de RS
3.908.19. Selo nO 357237. Dou f~. N llllSII Senhora do SooorrolSE. 26 de Julho de 2005. A Oficial. ~8' a .t~
Av. 8207- Nos termos do Primeiro Aditivo! Cédula de Crtdito Comercial Prcfixoln° 02999342~A , datada de 23103fl007, em que figuram 8S pute3 de

um lado COOlOem itente/credtado COCO BOM INDUSTRIA E COM tRClO LTDA, aciO lll "",Iificado. e do outro lado COIDOcred", hipotecArio BANCO

DO NORDESTE DO BRASIL S/A , acima qualificado, procedo a presente avabaçllo pera fazer constar que o aditivo ora averbado tem a finalidade de:

CLÁUSULA PRIMEIRO - RETIFJCAÇÃO: Por fO IÇe do presente aditivo, o fma.nci.amcnto concedido mediante o im trumento, acima Cllmeterizado, cujo

valor atualizado 8[6, a data de 01,1)3fl007, cOU1f*t:endendo principal e encargO l pactuados é de RS 401.090,75, que a em itente/creditada expressamc:nte

confessa como divida liquida e certa de sua rc3pOllSftbilidade, MS condições constantes do instrumento ora aditado, com as modificaçôes .<pU introduzidas,

passa a ter o seguinte esquema de reembolso: FORMA DE PAGAMENTO: O principal da divida sert reembolsado de acordo com o seguintes esquema de

pegamento: 72 perecias mensais e sucessivas, sendo 71 no valor de RS 5.511,05, vmcedo-se a primeira em 1810812007 e a última em IM>7/l013. CUusuJa

Segunda Ratific.çlo: Ficam I1ltifiC tldos todos os lermo.s, cláusulas e condições con.~tes do instrumento ora aditado, que D lo foram expressamente

alterados por este aditivo, passando a constituir,juntamente com este in.strumento, mo todo único e indivisível para todm l OS fins de direitos. Selo nO 89344-4.

Dou f~. NOlIsa Senhont do Socom>/SE. 1i de Abril de 2007. A Oficial. ~ \)..fI

Av-'. 8207. N", tennos do Oficio eletrônico sinO . datado de 26 de Julho de 2013. expedido de ordem da MM . JIÚ7" da 2" Vara ClveI desta Comarca. D r'.

OuiJtiAa Mam.de de s.Jes e Silva, nos .U1os da Aç!o de Exc:cuç.lo Fiscal, proce3SO nO 201388110298, em que figuram as partes como ExeqO .m te:

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL e COOlOExecutado: CÕCO BOM INDÚSTRIA E COM tRCIO LTDA. inscrito no

CNPJIMF nO 02.999.34lQ)()1-92. procedo a presente a~tbaçIo para fazer constar a indisporubilidade do bem imóvel em nome do executado, coofonne

artigo 185.A CTN. Justiça gratuita. !>m to de selo. Dou f~. N", •• Senho •.• do SocorroISE. 31 de Julho de 2013. A Oficial. ~~ I l.\..\..f>

Av-&- 8Z07~Nos tmnos do Oficio eletr6nioo nO68112014. datado de 1410712014,expedido de ordem da MM . Juizft da 10 Vara Civel destI Comarca, D •.••

Enehla Lapiftacd Corta. nos autos da AçAo de Exccuç.lo Fiscal, PrDCe$SOnO ZOO988000455, em que figunun 805 partes como Exeqoente: FAZENDA

ESTADUAL c como Ex",utado: cOCO BOM INDÚSTRIA E COM tRClO LTDA. inscrito no CNPJIMF u002.999.342J\lOO1.92.l'"ocedo a JX l'OC 'lte

averboçAo para fazer con.star a indi!pOOibilidade do bem imóvel em nome do executado, conforme artigo 185.A CTN. Isento de Emolumentos. Selo nO
1981959. Dou fé. NOlIsa Senhont do SocorrolSE, 16 de Julho de 2014. A Oficial. ~"\l..f'
R-'~ 8207~ Nos tennos do Oficio nO \08112014, expodido nos aut.ot do Processo nO201388100298 (Eletr6nico), oriundo da 2- Vara Civel de Nona Senhora

do SocouoISE, devidamente assinado pela &crivM :here de SecrelarialSubo",relA ria - M .uIa Silvia Lima Sim6a Vidnl, aoompenhado do Laudo de

AwliaçAo, datado de 16AJ5fl014, devidamente assinado pelo Oficial de Justiça - AntO lÚ8 Pinheiro Cuapos, em cumpimento ao Despacho, datado de

27JU5flOl4, proferido pela MM" Juiza de D ireito - Dra. Qrisfina Machado de Sales e SiIv., DOS autO l da Execuçlo FiscaL. procedo o praente regístro

para fazer constar que o imóvel objeto da presente matricula roi PE~ORADO em favo< do Exequente: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA

NACIONAL EM SERGIPE, contra o Executado: cOCO BOM JNüSTRíÃ E COM tRClO LTDA. Jurtiça Gratuita. Selo nO 2136015. Dou f~. N", ••

Senhora do SocorrolSE. 09 de Setembro de 2014. A OficiaI. ~~

R-i'" 8117- Nos termos do Mandado, devidamente assinado peta MM" Jum . de D ireito da I- Vara CJvel desta Comarca - Ora. Eneida lupinaooi Costa,

acompanhado do Auto de PenhoralAmpliaçiolAnestolAvaliaçlo e Depósito. datado de 0211012014. devidamente asainado pelo Ofici.1 de Justiça Ex",. De

Mandados - Carlos A lberto Silva dos Santos, expedido DOSautO l do ProcesIO nO 20098S000455, Natureza: Exccuçlo Fiscal, em que figuram as partes de

um lado COOlOExequente: FAZENDA NACIONAL e do outro como Executado: COCO BOM INDUSTRIA E COM tRClO LTDA, procedo o presente

registro para fazer constar que o imóvel objeto da presente matricula foi PENHORADO em favor do exeqOellte. "I.H1Ifo de- PagallH .'D to de EmoIU l'lU ldO l,

Not T~rmot do & 4- ART. i8 da Portaria N- 003 CPL, de 04 de Jaariro de 2008", Selo nO 2136058. Dou fc. Nos.'\&SenhOOl do SocorroISF .••31 de
Setembro dc 2014. A Oficial. ~~

O n:ferido é verdade e dou fé. Er. o que oontinha em dito Registro. do qu.l digitei fielmente, extraida nos termos do Art. 19, ~ lO da Lei

6.0ISn3. Eu, Cbristianne Veturi. Nunes Shunk, Oficial. digitei e assino em públioo e raso. "PRAZO DE VALIDADE; 30 (Trinta) dias".

oonforme art. IOdo Provimento 03/99 do n/SE.

Nossa Senhora do SooorroISE, OI de Dezembro de 2014

~'u.p
CHRlSTIANNE VETURIA NUNES SHUNK

Nolária e Registradora

HX>''''ARt Il!lDAPOR1AfllA

SELO N-. 2136081
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LIVRO N" 2 - REGISTRO GERAUNSA. SRA. DO SOCORRO-SERGIPE
LIVRO NO 2-AC Fls, 011

MATRÍCULA N": 8207 Data: 05 de Abril de 2005

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

A
.,. : IMÓVEL: Ume arca de tem localizado na Ruo "08", Qoadn> "21", Lotes IS, 16 e 17-,\, do DISTRITO INDUSTRIAL DE SOCORRO,"'la Cidade de

~ ••• .w. Nl'.sa Senhora do Socorro. deste Estado de Sergipe, perfazendo uma área total de 8.7S0,00m2 (oito mil, setecentos e cinqoenta metros quadrados),

-' '.fll,hlJUindo fonnato retangular, modindo 115,OOm na frente e nos fimdos. por 10,OOm nas lalCJllis, atualmente sem ocupaçao c sem melhorias. cuja descriçllo

. / Iok: ~da segue: Lote 15: medindo 50,00 metros de largura na frente e 50,00 metros no fundo, por 70,00 metros de extens!o da frente ao fundo DO lado direito

~of;dizando wna árCl!lde 3.S00,OOm2. limitando-se ao Norte. com a Rua 08, ao Sul. com o Lote 10; ao leste. com o Lote 16, e ao Oe:!:te. com a Av. G. Lote

lf'+ medindo 50,00 de largum na frente c 50,00 metros no fundo, por 70,00 metros de extendo da frente ao fundo no lado direito, totalizando uma 'rea de

3 ~OO.00m2.1imitando--se ao Norte, coma Rua 08, ao Sul, com o Lote lI, ao Leste, com o Lote 17-~ e ao Oeste, com o Lote 15, Lote 17-A; medindo 25,00

mdros de largura e 25,00 metros no fwldo, por 70,00 de extens:lo da frente ao fundo no lado direito, totalizando 1.7SO,OOm2,limitando-se ao Norte, com li.

Ru;l 08, ao Sul, com o Lote 12, ao Leste, com o Lote 17-8, e ao Oeste, com o Lote 16. Proprietário e Registro Anterior: CODISE - COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE RECURSOS MJNERAIS DE SERGIPE, fInna estabelecida na cidade em AracajulSE, inserila no

C. CNPJIMF sob n' 13.146.642.0001-45, dcvidamente registnlda sob o n"324S, a, rolhas 230, do livro 2-M , no Cartório do Regi'tro delmóvei, da Comm. de

.0 l.-'JlUljeimlSB. Dou ré. Nossa Senha", do Socorro/SE, OSde Abril de 200S. A OfIciaI. ~ '\ .< .IP

' •••• R-I. 8107- Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda. dalada de 101Ol1200S, lavrada nas Nota, do 2' OIicio desta Comarca, as Os. 121 do livro

. -Jl71, o imóvel acima descrito roi .dquirido COCO BOM INDÚSTRIA E COMtRClO LTDA, inserila no CNPJIMF n' 02.999.34mool-92, empr'"

. ~ltroda na RUll 8, Quacm 21, lotes 15, 16 e 17-A, do Disttito Industrial de Socorro, neste Mwúcfpio, neste ato representada por seu Sócio Proprietário

CARLOS ROBERTO COSTA, brasileiro, rmior, capaz, casado, empresário, portador do CI/RG nO 576.704 • SSP/SE., inscrito no CPFIMF nO

2M.282.82S-87, c CARMEM SILVIA TAVARES COSTA, bmsileint, maior, capaz. casada, empresiri •• portadora da CIIRG n" 862.445- SSPISE.,

tn •...;rita no CPFIMF nO 394.121.485-34, ambos residentes e demnciliados em Aracaju/SE., ora de estada. nesta Cidade. nomeados no contrato de constituiç!o

d • .o,pr •••. Por compra reita 6 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE RECURSOS MlNERIAS DE SEGIPE, sociedode de

C\,;vt$omia mista, criad3 pelo Decreto nO 3.353, de 15 de Março de 1976, inscrita no CNP]!MF sob nO 13.146.642AJOO1-45, com sede, nesta cidade de

At-~iÇàju,Estado de Sergipe., neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr, TÁCITO ANTONIO DE FARO MELO, msileíro, maior, capaz.

,(-). ~j~."do, administmdor, portador do CPF nO 120.011,205-91, e da CIIRO nO 199.148 - SSPISE, residente e domiciliado em AracajulSE, nOOlClldoem Ata de

r . . . .1{CI.ut:iAOdo Conselho de Administraç/jo de 03 de Agosto de 2004; e por seu Diretor Administmtivo Financeiro Sr. ALEXANDRE ALBERTO TADEU

• FRANJÀO, brasileiro, maior, cape.z. OlIsndo. engenheiro meclnico. portador do CPF nO ))8690 658-83. e da ClIRG nO 17.651.555-8 - SSPISP, nomeado

~ ) j. em,Ata. de Reunilo do Conselho de Adrnimstrnçlo de 03 de Agooo de 2004. Pelo p-eço de R $ R $ 8.750,oo • .sob as condições contidas na referida escntura,

. "'lHe.ficam fazendo parte integrante do presente registro, atnl\~S os principais item ti. seguir trnnscritos: 4 - que ti. presente venda tem como pressupoc!to e

fin:tlKlade o interesse piJblico. de caráter s6ci~onômico, envolvido na impltl.ntaçao e harmonioso funciooamento do Distrito Indust:rial de Socorro - D. I.

s. em decorrência do que incidirlo sempre, sobre o terreno objeto da presente venda, as afetações tl.qui consignadas; 5 - que em dccorr!ncia desStl.

fln~lidade, a outorgada Compnldora somente poderA construir no lote vendido, as edificações e instalações industriais de acordo com projeto previamente

<1P1oyedo pela CODISE~ 'a Que a outorgada Compradora n:Io podert, a qualquer tempo, promover qualquer altetação nas edificações e instalações

m,titslriais aprovadas pela CODISE, sem o ,"vio e escrito consentimento desta; 7 - Que o lote industrial objeto desta venda só podcn!i ser utilizado na

UldiUtrializaç:o e comcrcializaç:lo de produtos determinados no projeto técnico econômico e financeiro, sendo vedada. a S U l!. utilizaçllo p a r8 qualquer outra

ril};l1~de,l!.31vo JR'VÍa e escrita autori7,açao da CODISE; 8 - Que a outorgada Complldom obrilUl-Se a qualquer tempo. a obedocc:r fielmente às disposiÇÕC3

. ,~~ .J.1e-,te,ínstromento. bem como. cumprir as Leis, Decretos, Posturas e Regulamentos de uso e controle de poIuiçlo vigonntes, ou que venham a vigOfllr sobre

a IU ~ distrital da qual O lote aqui vendido 6 parte integrante, e ainda às nonnas t6cnicas de utilizaçAo estabelecidas pela CODISE; 9 • Que; salvo as hipóteses

o ~ de .caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados e aceitos pela CODISE, a outorgada Compr8dom se obriga li n!lo paralisar as atividade

llljl\l3triais constante da cláusul. sete (/) ; 10 - Que l i CODISE fica reservado o direito de; a qualquer lempo, exercer f t mais ampla e irrestrita fiscali7..açâo

1t:o.'lliu nas dependencias industriais da outorgada Compradora, visando a constatar a estrita observincia das disposições contidas neste insbUmento e em

OlluàS nomulS aplicllveis; 1 1 - Que a outorgada Compradom nAo poderi, sob qualquer forma, ODerosa ou gratuitamente, ceder a posse do lote industrial aqui

w.udído, ou de ptlrte dele, sem o prél'ÍO e escrito consentimento eis CODISE; 12 - Que na hipótese de consentimento da cessa0 do lote indwtriataqui

uaJ)do e IW lJ benfeitoria., ou de parte dete, .6 tt'ri efldcia a 'ransaçio com a Intervcniêncla da CODISE no instrumento público respectivo, a 11m

f t lltlue sejam expftSlamente consignadas aI dbposiçies de Intereue póblko aqui contidas; 13 - Que. na hipótese de extinç!o da outorgada

l' ')'J1PrRdOO!lou de nlIo consentimento na cess!o do lote e suas benfeitorias, a CODISE, se assim for de seu interesse, poderá readquirir o objeto deste venda,

f'IlgftQdo pelo terreno o valor de RS 8.750,00 (Oilo mil, setecentos e cinqnenta reais), reejustado com base nB 'IR, ou outro lndice oficial substitutivo. e pelas

bcnkitorias valor a ser estabelecido em Laudo Avaliatório idôneo; 14 - Que na hipótese de descwnprimento por parte da outorgada CornJX'8dora, de

: ,:O=0-~~lLI~ das obrigaçOes constantes das clAusulas quinta, t1ex1a,utima, oitava. nona, e ou décima, a CODISE assinalará, por escrito, pra7.o fatal para que a

OIJt~d:t Compradora corrija O U faça oeear a inadimplência, ftndo o qual rcsolvera&e-á, de pleno direito, a pl:SOlte venda, caso 8 outorpda Compradora

.;,,-;:o" nJ,~çumpra as exigencias aqui consignadas, demais condiçôcs vez o tcor da escrihlra supra citada. Dou f6. Nossa Senhora do SocorroISE, 05 de A tn I de

21dí:;AOIiei.1. ~Uf>

,,,.,i, 8207- Nos 'cnnos do Requerimento dalado de 05~I200S, ...m tido pela proprie1iuia COCO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, .cima

'1l1;.IJificada,n~e ato representada por 'S C U ! sócios propriet!rios C.rlos Roberto Costa e Cannem Silvia Ta"aftS Costa, acima qunliflC8.dos, procedo a

pt"-.~êhte averbeçAo Jlftnl fazer constar a área construída no imóvel acima descrito que perfaz uma área lotai de 2.875,00 metros quadrados, constando de:

Pa~,Jriferior: OI b3U de entrada, reccpçllo, 02 lavabos, OJ copa, 03 selas (Finan/Adm., DiSl E Checagem, reunill:o), 01laborat6rio, desinfetante, OI [)cp. De

h"das, hatl de Distribuiç!o, ahnoxarifado, 02 vestiários. OI cozinha, refeitório, 01 galplo. circulaçao; Pev. Superior: 01 sala de descanso, hal1 de

JHribuíçllo, OI EC, OI sal. de Diretoria, .presentou.indo CND - Certid!Jo Ncgativn de Débito emitida pelo INSS sob n' 00722200S-22001020, datado de

BI~~12ooS,e Habite-.se sob nO 1112005. datado de 2&1)312005, devidamente assinado pelo Secretario Municipel de Obras Pú,blicas a W eUinlton Dantas

. ".cc Munplra Marq •••• lm6vellndustrialexístente desde 200S. Selo n"356729. Gui. D" 16205000050S. Doo ré. Nossa Senhora do SoconolSE, 05 de Abril

_i dd~S A OfIciaI. \kx:J: 11 u..p
~ A,~R207. Nos tennos do Requerimento dalado de 10~I200S, emitido pela CODlSE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENJ'O INDUSTRIAL E

DE RECURSO DE SERGIPE, acima qualificada, neste ato representada por seu Diretor Presidente - Tidto Antônio de Faro Melo e por seu Diretor de

IndUStrializaçlo - RenUson Cna Sth'., procedo a presente averbe:çAo para fa7.et constar a que t i. CODISE declara que nada tem a opor oquanto ao

oll~cntO do imóvel supra em garantia da divida e para todos os fins de direito, frnna .diante o p~eote instrumento pem anuir plenamente com a

Cll1lStituiçlO da hipoteca no imóvel acima descrito. Selo nO 357234. Guia nO 162050000503. Dou f6. Nossa Senhora do SocorrolSE, 26 de Julho de 2005. A

( lt i~ i. l. ~ ~

R .••• 8207- Nos tem10s da C6dula de Crédito Industrial, datada de 18Kl112oo5,!ob nO 02999342-A, no valor de RS 349.315,35, com vencimento em

IKI(l712013, tendo como emitente/creditada COCO BOM INDUsrRIA E COMÉRCIO LIDA, acima qualifialda, nme ato reprcsenÚlda por por seus

j,~~ C.rlos RDberto COifa e Cannem SUn T.vaftS Costa, acima qualificados, e como Interveniente Hipotocantes: CARLOS ROBERTO COSTA e

, ~":t 'CARMEM SILVIA TA VARES COSTA, acima qualificados, procedo o prestnte registro pam fazer constar que o imóvel acima descrito foí ofen:cido em

'I

" '"
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