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PREFESTURA MUNICIPAL DE LAURO DC FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL Dfc DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CHECK IN LIST - RENOVACAO
f] LAURO

OE FREITAS

CREDOR: ANA PAULA BROXADO IAS DE ARAUJO

N5- DO CONTRATO: 126/2017
DATA: 26/08/2020 *N.A - Nai

SIM
'

j NAOListagem de Documentagao N.A

SDC

PAC x

Calcuio de Reajuste x

Carta de Manifestapao para renovacao x

Declaracao de nao impedimento x

Certidao de obito >:

Portaria de Nomeacao do Gestor de Contrato x

Portaria de Nomeacao do Fiscal do Contrato x

Contrato x

T;:;mo Aditivo

Trabalhista e Autenticidade_
Certidao de Tributos Federais e Autenticidade

x

x

x

Certidao Estadual e Autencidade x

Certidao Municipal e Autenticidade x

Publicagao no D.O.M x

Laudo de Avaliaÿao x

Escritura Publica x

RG e CPF x

jSEWVIDOR RESPONSAVEL PELA MONTAGEM Du PROCFSSO: Jorge Alex da Silva Santos

JPROCESSO UBERADO POR : HEi DEP SILVA DIRETOR HNANCCIRO

DATA PA LIBF.RACAO: 2E/Q8/2020

, .elderVpSSilva
Diretor Adril* Financeiro

Matrlc
SEMDS

78834
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SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATACAO

Dados do Solicitante
'

Secretaria Municipal de Desenvolvirnento Social e Cidadania

Financeiro

Secretaria:

Departamento:

Nome do Requisitante: Helder Oliveira da Silva

Cargo/FungSo:
-onte de Recurso (Tesouro, Conv6nlo, etc.):

iTelefone: (71) 3288-8663

( ) Vmculado ( x ) Outro.

Diretor Financeiro

( ) Tesouro ;( ) Convemo ( ) Tesouro e Convfento

Objetoa ser adquiridooucontratado

Renova?ao contratual por mais 12 (doze) meses do contrato n° 126/2017, bem como o reajuste de acordo com o IGPM num percentual de 12.36%. O
referido imovel e de propriedade do Sr. Eurico Dias de Araujo, neste ato representado por sua filha Sra. Ana Paula Broxado Dias de Araujo

...

___: _
T_ÿ . .

___
jQuaniidade Valor Unitario Valor lota!

Describe da DespesaSolicitada

DetalhamentoItem

Renovaÿo contratual por mais 12 (doze) meses do contrato n° 126/2017, bem como o reajuste de acordo
com o IGPM num percentual de 12,36%. O referido imovel e de propriedade do Sr. Eurico Dias de Araujo
neste ato representado por sua filha Sra. Ana Paula Broxado Dias de Araujo, e nele funciona a Sede do
Centro de Referenda de Assistencia Social - CRAS

3 196,45 38,357,401201
i

02 .
03

04

05

06

07

08

09
I

410

11 L
TOTAL:, 38.337 40

Justificative (suclrrta) _ .. .. . . ... L ....."77777 .....’7.7*71 . ...7.'
Justifica-se o aditamento do contrato de Locagao de Imbvel n° 126/2017, para renovagao por mais 12 (doze) meses, pern come o reajuste d° aco> do com o
IGPM num percentual de 12,36%. O referido Contrato fora celebrado entre o Municipio de Lauro de Freitas e Sr Eurico Dias de Araujo, nest? ato

representado por sua filha Sra. Ana Paula Broxado Dias de Araujo, referente ao imovel, localizaao na Travessa Santo Amato de Ipitanga n° 05 Caji
D'Agua. Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000 onde funciona a Sede do Centro de Referenda de Assistencia Social - CRAS A escolha ao move! se dove a
localizagao que proporciona facil acesso aos munlcipes, e suas instalagoes que sao as mais adequacies ao funcionamento do Nudeo, alem tie ;nexistSncia

de outro disponivel nas mesmas condigoes na regiao, ausencia de imovel priprio do Municipio. bem como o vsloi compativel com o do rmveado

Caixs

Fonte de Recurso: PAIF - UNIAO

____ __:luxoarama de AprovacSo:

_____
SoBcitante

Sohcitado apos observada a LegisiagSo Publics e os procedimenlos 'nstituidos pela UR

Secretaria

Oe acordo com a solicitagao. autorizarnos a auluagao destc
rrocesso e o sen encaminhamento a CoordenagSo de Compras
aara providenciar e tramites procedimentais.

DlAfACeJESUS

Secretaria

Assinatura c/ ideii

DPLauro de Freitas/Pa, 26/08/2020 „auro de Fieitas/3a, 26/08/2020

- r rn-'ceiro
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Pifli PREFEITURA MUNICIPAL DE
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PEDIDO DE AUTORIZAgAO DE CONTRATAQAC) (PAC)

| Dados do Solicitante: Helder Oliveira da Silva~

| Secretarial Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

| Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.)~

( (Tesouro ( (Convenio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Uniao ( ) Estado ( ) Vinculado ( x ) Outro:

| Justificative

Justifica-se o aditamento do contrato de Locagao de Imovel n°. 126/2017, para renovagao por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste de acordo
com o IGPM num percentual de 12,36%. 0 referido Contrato fora celebrado entre o Municipio de Lauro de Freitas e Sr. Eurico Dias de Araujo, neste
ato representado por sua filha Sra. Ana Paula Broxado Dias de Araujo, referente ao imovel, localizado na Travessa Santo Amaro de Ipitanga n° 55,
Caji, Caixa D'Agua, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, onde funciona a Sede do Centro de Referenda de Assistencia Social - CRAS. A escolha
do imovel se deve a localizagao que proporciona fecil acesso aos municipes, e suas instalagoes que sao as mais adequadas ao funcionamento do
Nudeo, alem de inexistencia de outro disponivel nas mesmas condigoes na regiao, ausencia de imovel proprio do Municipio, bem como o valor
compativel com o do mercado.
Objeto a ser adquirido ou contratado

Renovagao contratual por mais 12 (doze) meses do contrato n° 126/2017, bem como o reajuste de acordo com o IGPM num percentual de 12,36%. O
referido imovel e de propriedade do Sr. Eurico Dias de Araujo, neste ato representado por sua filha Sra. Ana Paula Broxado Dias de Araujo, e nele
funciona a Sede do Centro de Referenda de Assistencia Social - CRAS.

J| Observagoes

Fonte de Recurso: PAIF - UNIAO

j~ Descrigao da Despesa Solicitada

Item Detalhamento Valor Unitario (R$)Quantidade Valor Total (R$)

Renovagao contratual por mais 12 (doze) meses do contrato
n° 126/2017, bem como o reajuste de acordo com o IGPM
num percentual de 12,36%. O referido imovel e de
propriedade do Sr. Eurico Dias de Araujo, neste ato
representado por sua filha Sra. Ana Paula Broxado Dias de
Araujo, e nele funciona a Sede do Centro de Referenda de
Assistencia Social - CRAS._

01 12 R$ 3.196,45 R$ 38.357.40
I

Total RS 38.357,40

__
I

Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

( ) Convite ( ) Tomada de Prego ( ) Concorrencia ( ) Pregao Eletronico ( ) Pregao Presencial ( ) Chamada Publica

( X ) Dispensa de Licitagao ( ) Inexigibilidadede Licitagao ( x ) Outros.

| Veiculo de publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( X ) Diario Oficial Proprio ( X ) Diario Oficial da Uniao ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jornal de Grande Circulagao

| Fluxograma de Aprovagao:

Prefelta
Apos verificag§o minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratag3o, decido:

Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compoem para ratificagSo dos atos praticados e autorizagao para
contratagao da despesa.

( ) Autorizo a contratagao e defiro pelo prcsseguimento do feito.
( ) Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito,Lauro de Freitas/Ba, 26/08/2020

Lauro de Freitas/Ba, 26/082020

Helder Ol
Diretqj
Matrlculd78.834

Secretaria Municipal de Desentplvimento Social e Cidadania

(da Silva
jceiro Moema Isabel Pfssos Gramacho

Prefeil tipal



Page 1 of 1Calculo Exato

Calculo Exato

Reajuste de aluguel

Reajustes do aluguel de R$2.844,83 a partir do inicio do contrato em 17-Outubro-2019 pelo indice IGP-M - Ind.
Geral de Pregos do Mercado , em base anual

Reajuste em 17-0utubro-2020:

O valor do indice ainda nao esta disponivel para esta data.

Observagoes sobre a atualizagao:
IGP-M - ind. Geral de Pregos do Mercado e urn indice divulgado na forma de percentual mensal. A vanagao entre
duas datas e calculada pelo acumulo dos valores no periodo.

Os valores do indice utilizados neste calculo foram:
Outubro-2019 = 0,68%; Novembro-2019 = 0,30%; Dezembro-2019 = 2,09%; Janeiro-2020 = 0,48%; Fevereiro-2020 =
-0,04%; Margo-2020 = 1,24%; Abril-2020 = 0,80%; Maio-2020 = 0,28%; Junho-2020 = 1,56%; Julho-2020 = 2,23%;
Agosto-2020 = 2,74%.

02/09/2020https://calculoexato.com.br/imprimir.aspx?codMenu=AlugReajuste



Lauro de Freitas, 26 de Agosto de 2020

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Att: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Assunto: Aditivo de Contrato de Locac,;ao de Imovel n° 126/2017

Senhora Secretaria

Informo a Vossa Senhoria que, Sr. Eurico Dias de Araujo,neste ato representado por sua
filha Sra. Ana Paula Broxado Dias de Araujo, brasileira, solteira, inscrito no CPF:
957.581.865-20, vem por meio desta manifestar interesse em firmar contrato com o
Municipio de Lauro de Freitas, o qual tem como objeto a locapao de imovel localizado
na Travessa Santo Amaro de Ipitanga n° 55, Caji, Caixa D'Agua, Lauro de Freitas/BA,
CEP: 42.700-000, para o funcionamento do Centro de Referenda de Assistencia Social
(CRAS).

O referido contrato de loca?ao n° 126/2017, realizado junto a esta Prefeitura, se findara
em 15 da outubro de 2020, tenho interesse em formalizar a aceita9aopor parte doLocador,
a renovaÿao por mais 12 (doze) meses.

Por oportuno solicito o reajuste do aluguel, conforme previsao na clausula setima do
contrato.

Declaro ainda nao ser empregador, bem como nao possuir inscriÿao no fundo de garantia.

E para que a manifesta9ao de interesse fique certa e formalizada, assinamos o presente,
na data infra.

Atenciosamente,

Am 8x&cxdo fco+ip
ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO
CPF: 957.581.865-20

WERECOMO ORIGINAL
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DECLARACAO

Sr. Eurico Dias de Araujo, neste ato representado por sua filha Sra. Ana Paula Broxado

Dias de Araujo, inscrita no CPF: 957.581.865-20, DECLARA, que aSo pesa sobre o

imdvel qualquer impedimento de ordem juridica capaz de colocar em risco a locaqao,

bem como que comunicara a Administraijao Municipal qualquer fato ou evento

superveniente que altere a atual situaqao.

Lauro de Freitas, 26 de agosto de 2020.

(Vnoy fooJk £»nsfro>4£>j)-l ojb CAJL
Ana Paula Broxado Dias de Araujo

COHERE COMO ORIGINAL

He'd Silva
LIf / fir' - r - • VnO
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ANEXOI

OI/IINSN/DIRBEN N" 086/2003

m
PREVIDENCIA SOCIAL
INST1TUTO NACIONAl 1)0 StGltttO SOCIAL

(ODICO:

04001140
AGENCIA:

LAURO DE FREITAS

CERTIDAO DE INEXISTENCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS A

PENSAO POR MORTE

Certified pani os fins que si* fizerem ncccsssirios, qne at/* a prescutc data, nesta locaiidade, 1180 consta

requcriniento lie pensao por niorte efetivado por dependentes de:

Nome do Scgurudo:

EURICO DIAS DE ARAUJO

Data do <6bito:Documento de identidade:

164854088 25/10/2015

Ccrtidiio dc fibito n":
Cartdrio:
54617 / SALVADOR - RCPN DA SE

Livro:
Folhas:
88C / 138

Local e data:

LAURO DE FREITAS, 01/06/2016

Assinatura Carintbo do Funcionario

[iWsocial

Assinatura e Carimho - Chefc

1 6cnlcd qoSet
-,*

lat.: 1638327

I

Heldhk-&. Silva
Diretor Asm - Financeiro

Matriiula 78834
PfWLF

1



TABELIONATO DO QUINTO OFICIO DE NOTAS

N° de ordem : 031293
Livro n° : 1105
Folha n° : 061
Traslado N° 1VIEIA&

OESDE 1951 Jy
I

fa*.Titular

asss»
COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Rua Miguel Calmom, n° 459 - Edf. Almirante Barroso - Sobre loja - Comercio - Salvador-BA
CEP; 40.010-020 - Telefone/Fax: (0**71) 3034-5800

Escritura Publica de Inventario e Adjudicagao dos
bens deixados por falecimento de EURICO DIAS DE
ARAUJO, na forma abaixo:

HERDEIRA

rOffTOlOORMLANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO

ADVOGADA ASSISTENTE

CARINA FONTES SILVA BARRETTO Hel r Silva
inanceiro

MatricLIa 78834
/ PMLF

Diretor Ad

INVENTARIANTE

ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO

S A I B A M quantos esta publica
| escritura virem que aos vinte dias do mes de maio do ano de dois mil e dezesseis
(20/05/2016), nesta Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, neste Cartorio do
5.° Oficio de Notas, a cargo do Tabeliao Titular, AGELIO JOSE DOREA VIEIRA perante

}mim, compareceram partes entre si, justas, avindas e contratadas, a saber: como
OUTORGANTES E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS: HERDEIRA FILHA: a) ANA
PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO, brasileira, solteira, publicitaria, portadora da
cedula de identidade n° 0568582802 SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob n.°
957.581.865-20, residente e domiciliada na Av. Pavao, 113/11, Moema-SP, neste ato

devidamente representado(a) por sua bastante procuradora CARINA FONTES SILVA
BARRETTO, nos termos da Escritura Publica de Procuragao lavrada nas Notas do

tabelionato do 24° Subdistrito de Indianopolis, Comarca de Sao Paulo-SP, as Pgas.
269/270, livro 0319, em 08.03.2016. Comparece ainda como ADVOGADO ASSISTENTE:
Bel. CARINA FONTES SILVA BARRETTO, brasileira, solteira. advogada, portadora da
cedula de identidade profissional n° 16.793 OAB/BA, e inscrita no CPF/MF sob n.°
945.524.365-20, com enderego profissional nesta Capital. A parte e a advogada assistente
foram identificados pelos documentos apresentados e cuja capacidade reconhego, dou fe.
Pela Outorgante e Reciprocamente Outorgada, devidamente assistida por sua advogada
acima nomeada, me foi requerido seja feita o inventario e a Adjudicagao dos bens
deixados por falecimento de EURICO DIAS DE ARAUJO, 1) - DO AUTOR DA

HERANQA: EURICO DIAS DE ARAUJO - 1.1 QUALIFICAQAO - EURICO DIAS DE
ARAUJO, brasileira, viuvo, aposentado, portador da Cedula de Identidade n° 164854088
SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob n.° 028.397 764-72, residente e domiciliado na Av{

- "

l
lo



; Maristela, 48. Caji, Lauro de Freitas-BA, filho de Jose Dias de Araujo e Bernadete Eugenia
j de Araujo, e nasceu em Santo Antonio/RN, no dia 10.06.1946; 1.2 - DO FALECIMENTO:

Faleceu no dia 25.10.2015, conforme Certidao de Obito expedida aos 25.10.2015, pelo

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito da Se, Comarca de Salvador,

registrado na Matricula n° 009738 01 55 2015 4 00088 138 0054617 16; 1.3 - DA

INEXISTENCIA DE TESTAMENTO - Declara herdeira que o “de-cujus” nao deixou
testamento, conforme declaragao de inexistencia de testamento em anexo; 1.4 -
HERDEIROS: o falecido possuia 01 (uma) filha: ANA PAULA BROXADO DIAS DE
ARAUJO, que e sua unica herdeira. 2) DA NOMEAQAO DE INVENTARIANTE: A unica

herderia sera investida com poderes de inventariante do espolio de EURICO DIAS DE
ARAUJO, nos termos do art. 990 do Codigo de Processo Civil, conferindo-lhe todos os
poderes que se fizerem necessarios para representar o espolio em Jui'zo ou fora dele,
podendo praticar todos os atos de administragao dos bens que possam eventualmente
estar fora deste inventario e que serao objeto de futura Sobrepartilha, nomear advogado

I em nome do espolio, ingressar em Juizo, ativa ou passivamente, podendo enfim praticar
todos os atos que se fizerem necessarios a defesa do espolio e do cumprimento de suas
eventuais obrigagoes formais. A nomeada declara que aceita este encargo, prestando
compromisso de cumprir eficazmente seu mister, comprometendo-se desde ja, a prestar

conta aos herdeiros, se por eles solicitado. A inventariante declara estar ciente da
responsabilidade civil e criminal pela declaragao de bens, herdeiros e veracidade de todos

9 os fatos aqui relatados. 3) DOS BENS: 3.1 - DO BEM IMOVEL: O “de-cujus” possuia. por
ocasiao da abertura da sucessao, o seguinte bem imovel: 3.1.1 - APARTAMENTO
designado pelos numeros 105 (cento e cinco) da porta e 670.327-5 da Inscrigao

Imobiliaria Municipal, localizado no primeiro pavimento do predio de numero 325 da Rua
Canudos, denominado "RESIDENCIAL PARQUE DOS BANDEIRANTES", no subdistrito;
de Sao Cristovao, zona suburbana desta Capital, constituido de living, dois dormitorios,!
sendo urn suite, circulagao, banheiro social, banheiro da suite, cozinha, area de servigo ej
varanda, com area real privativa de 51,81m2, area privativa equivalente de 51,81m2
denominada como parte de propriedade exclusiva, area comum total de 41,49m2, areaj
comum real total de 41,49m2, area comum total equivalente de 18,82m2, area total reai de:
93,30m2, area total equivalente de 70,63m2, correspondendo-lhe a fragao ideal equivalente I
de 70,63m2, da area total do terreno proprio, ficando ainda assegurado a mencionadaj

l unidade, o direito ao uso de uma vaga descoberta destinada a veiculo de passeio,!
j indistintamente em qualquer dos estacionamentos do terreo, edificado na area de terreno i
proprio, designado como lote n° 05 da quadra 10 do Loteamento PARQUE RECREIO
DOS BANDEIRANTES, que mede 34,00m de frente, de fundo 34,00m, por 31,00m de
extensao de frente a fundo, do lado esquerdo e, 30,00m de extensao de frente a fundo, do,

lado direito, perfazendo o total de 1.037,00m2 limitando-se pela frente com a Rua
Canudos, ao fundo com propriedade da Prefeitura Municipal do Salvador, de urn lado com
o lote 04 e do outro lado com o lote 06. AQUISIQAO - O imdvel foi adquirido pelo "de
cujus"conforme noticia R-01 da Matricula 119.909 no Cartorio do 2° Oficio do Registro de
Imoveis e Hipotecas da Comarca desta Capital. CADASTRO E VALOR: O imovel esta
cadastrado na Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia sob n° 670.327-5, com
valor venal atribuido ao exercicio de 2016 em R$ 95.435,62 (noventa e cinco mil e
quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos). A Fazenda Publica
Estadual atribui para efeitos de recolhimento do Imposto de Transmissao "Causa Mortis"
em R$ 95.435,62 (noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e
dois centavos). 3.2 - DO BEM MOVEL: 3.2.1 - AUTOMOVEL VW Fox 1.0 Ml Flex, ano
2012, placa OKK-5477, RENAVAN 00478535899, no valor de R$ 29.094,00 (vinte e nove
mil e noventa e quatro reais). A fazenda Publica Estadual atribui para efeitos de
recolhimento do Imposto de Transmissao "Causa Mortis" em R$ 29.094,00 (vinte e nove

I mil e noventa e quatro reais). 4 - DA ADJUDICAQAO: Os bens acima descritos e
caracterizados serao integralmente adjudicados em favor da unica herdeira, Senhora ANA
PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO 5 - DAS CERTIDOES E DOCUMENTOS
APRESENTADOS: Foram-se apresentadas as seguintes certfjjoes: Certidao Negativa de

¥yide<o£>Silva
jiretor Adm - Financeiro

Matricula 78834
SEMOESC/ PMLF

fOMEHECMfOOMML
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TABELIONATO DO QUINTO OFICIO DE NOTAS

VIEIRÿy
DESDE 19S1 JJ

N° de ordem : 031293
Livro n° : 1105
Folha n° : 062
TrasladoN0 1

COMARCA DE SALVADOR - BAHIA
Rua Miguel Calmorn, n° 459 - Edf. Almirante Barroso - Sobre loja - Comercio - Salvador-BA

CEP: 40.010-020 - Telefone/Fax: (0**71) 3034-5800

Onus Reais do imovel, Certidoes dos Feitos Ajuizados, Certidao de Quitagao do IPTU de
n°s. 4678665 (valida atb dia 25.07.2016), Certidoes Negativas de Debitos da Receita
Federal, Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (C.N.D.T.) Certidao de Obito, Cedulas
de Identidade. Foi reaiizada consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
sob o CODIGO HASH: RESULTADO NEGATIVO, 219d. b950. 5664. 80d7. b31c. 4ee3.
fa26. b280. 0094. a244, conforme determina o Provimento 39/2014 do Conselho Nacional j
de Justiga, certidao esta. cujo teor os outorgantes e reciprocamente outorgados tem
conhecimento. 6 - A parte declara que: 6.1 - Nao existem feitos ajuizados fundados em
agoes reais ou pessoais reipersecutorias que afetem os bens ora adjudicados. 6.3 - nao
sao empregadores rurais ou urbanos e nao estao sujeitos as prescrigoes da lei
previdenciaria em vigor. 7 - DECLARAQOES DA ADVOGADA - Pela Bela. CARINA
FONTES SILVA BARRETTO, me foi dito que, na qualidade de advogada da herdeira,
assessorou e aconselhou sua constituinte, tendo conferido a corregao da partilha e seus
valores de acordo com a Lei. 8 - DO ITCM (IMPOSTO TRANSMISSAO CAUSA MORTIS)
- As partes apresentam o cblculo do Imposto Causa Mortis, emitido pela secretaria da
Fazenda do Estado pago sobre uma avaliagao de R$ 124.529,62 (cento e vinte e quatro
mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), donde, aplicandc se a
aliquota de 4% sobre cada quinhao em decorrencia de heranga em linha reta, conforme
previsao normativa tributaria da lei n° 4.826/89, chegou-se ao resultado final de: Imposto -
R$ 4.981,18 (quatro mil e novecentos e oitenta e urn reais e dezoito centavos). 9 -
DECLARAQOES FINAIS- As partes requerem e autorizam o Oficial do Registro Imobiliario
competente e o DETRAN a praticar todos os atos que se fizerem necessarios ao Registro
do imovel e a transference do veiculo, resguardado direitos de terceiros. Feita e Ihes
sendo lida esta escritura, foi achada em tudo conforme, as partes aceitam e assinam. Que
foi emitida a DPI. Que se responsabilizam por todas as declaragoes civil e
criminalmente, as quais sao feitas sob as penas da lei, para inclusive em caso de
falsa declaragao ser imposts a responsabilidade criminal nos termos do artigo 299
do Codigo Penal Brasileiro de acordo com art. 119, § 1° do Codigo de Normas da
CGJ-BA, na ausencia de assinatura de uma das partes, apos transcorridos 30 (trinta)
dias contados da lavratura do ato, o Tabeliao declarara incompleta a escritura e
consignara, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no
corpo da escritura, serao devidas as taxas e os emolumentos correspondentes.
Foram dispensadas as testemunhas instrumentarias de acordo com o § 5°., do Art. 215, do
novo Codigo Civil Brasileiro com a redagao dada pela Lei Federal 10.406/2002. O presente
instrumento foi lido por todos e achado conforme, por mim
GUIMARAES AND

LEONARDO PERICLES
RÿDEyDA SILVA, ESCREVENTE, que o lavrei e o fiz digitar. E eu,
H/\y AGELIO JOSE DOREA VIEIRA, TABELIAO, que a

subscrevo e assino em publico e raso. DAJ n° serie 15 sob numero 606466,R$ 684,91,
sendo 444,76 de emolumentos, 240,15 de Taxa de fiscalizagao do TJBA.ÿ
(LPGAS)
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ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO
P.P.CARINA FONTES SILVA BARRETTO
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RepOblica Federativa do Brasil

Registro Civil das Pessoas Naturals

CERTIDAO DE 6BITO
NOME

EURICO DIAS DE ARAUJO

MATRlCULA

009738 01 552015 4 00088 138 0054617 16

COR ESTAOO CIVIL E IDADESEXO

] IVlOVQ, 69ANOS] jjRANCA[MASCULINO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO EI.EITORNATURALIDADE

irCPF 02839776472
0164854088 SSP-BA

SANTO ANT0NIO-RN SIM|

FILIACAO E RES1DENCIA_
,‘PAI JOSE DIAS DE ARAUJO
MAE' BERNADETE EUGENIA DE ARAUJO
RESiDSNCIA: AVENIDA MARISTELA, 48. CAJI. LAURO DE FREITAS-BA

1

OIA MES AN'-.DATA EHORA DE FALECIMENTO

j VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE AS 09h10min
l.OCALOE FALECIMENTO
[HOSPITALYERESA'PE LISIEUX, SALVADOR / BA _
CAUSA DA MORTE

;

l~ I

jCHOQUE CIRCULATORIO. INFECtjAO DO TRATO RESPIRATCRIO, INSUFIClENCIA CARDiACA

SEPULTAMENTO/CREMACAO
[CEMITERIO JAROIM DA SAUDADE, NESTA CAPITAL

DECLARANTS

ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO, 0568582802,
SOLTEIRO(A), PUBLICITARIO(A), resiaente RUA CANUDC'S. j
325/105, JAROIM DAS MARGARIDAS

l_

NOME E NOMERQ DE DOCUMENTO DO MEDICO QUE ATESTOU O CBITO

Dr{a), WAGNER VIANA (CRM 18519) I
L
OBSERVACOES / AVERBAC.OES
[Data do ragislio: 25 de Outubro de 2015. Era portador do Tltulo de eleitor n” 021826060540, Zona 204, sej9o 147 O falec.doia)
deixou bens: Sim. Deixou filhos: Sim Quantidade:( 1 ), sendoseu(s)fllho(s). ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO. Viuvo(a)

[de MARIA DA CONCEIQAO BROXADO DIAS DE ARAUJO.

NOME DO GFlCIO: CART0RIO DE RCPN DA S6

OFICIAL.A) AULENAR MARIA VAZ ALMADA EUSTAQUIO DA SILVA

MUNIClPIO: SALVADOR-BA j
ENDLREtpO' RUA DO TINGUI. S/N DAS FAMiLIAS. SALA 16. TERREO, CAMPO tj\ POL VORA

CEP: 40040-380 , [Cl : <7l)332fc6BT7

, LOMARCA'OL L..:, V JT:sumifiinno OA St

I L'Oiicio da Capital

IRya do Tinou*. '.'.7' ryrummFan**a* tÿentw

Cep.: 40040-380

Autenar Marta Vaz A.E da Site - Ofaala

Sumaia Marta BoiefimConWT

SobafA.:& Drl3>Ala _

/

.
/ !

/
j

O conteudo dfa certid§o e verdadeirc Dou
SALVADORffBA, 25 de Outubro da 20

7 .c
Assinatura do Oficta'
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Polo presents inotrumento particular, de um lado como /
proud.tente vendedox‘ o Sr. Antonio Ger&ldo Duarte d*Oliveira, resi -
dents c domiciliado a Rua da Jaqueira n9 33, escrito no CPF sobre o
ng 077.537.565 controle 91, neste ato reprosentando os seus direi-/
tos infra-firmados e do outro lado como promitente comprador e a sc

guir denominado.Eui'ico Dias Ae Araujo, cassado, Bras. - Natal.
CPF - 028397.764-72 ID: I.648.540/SSP/BA.
tem' justo e acertado o prosente, concoantea os diepostos nas seguin

clausulae.
1,3. 0 promitente vendedor detera o dominie util, e 0 direito de resor
va o dorainio plenio de uma &rea de terreno proprio oituado no muni-
cipio de Lauro de Freitas, com lomil metros a cor dismenbrada, titu
lada pelo Governo Ectadual sobre o ng 15.731.
1,2 Por este inctrumento o promitente vendedor se compromote a ven¬
der e 0 promitente comprador a adquerir 0 terreno ora contratado, 0

qual sera dismenbrado da area acima descrita e que tem as seguintea

caracteristicas:

LOTE A

RUA Quigoma

F TDIDAS 30 mts de frente, 30 mts de fundo, 92 do lado A e 82 do lado B

AiEA TOTAL 2.610, rat.2 (Dels seiscentos e dee; metros quadratics) digo
2.610, rat.2 (Dois mil seiscentos e dez metros quad.rad.os) '

2- PREQO, PRAZO E 7ORICA DE PAGAMSKTO- 0 prego da vonda ft? lots e fi
xo de }?CZ$. 4.300,00 (Quatro mil e trezentos cruzados novos)

por conta do qual ja recebeu a promitente vendedora a importancia /
de NCZS. 4. 300,00 (Quatro mil e trezentos cruzados uovoe)

representativa do sinal, devendo 0 saldo restante ser pago de cpn-/
formadade com o piano abaixo deocrito, que vai consubstanciado cm /
notas promiseorins e que intregam a presente promeusa.

n

3- PAGAiilENTO DAS PARCELA- Todo e qualquer pagamento feito por adqui
rentes de de terrenos somente sera valido se efetuado em estabeieej.

mento bancario autcriz&do, ou na sede do JOCKEY Club, podendo 0 pro
mitente comprador em qualquer tempo liquidar o eeu debito ou fazer/
amortizagoes oatraor<3inaria da cota estipulada.

4- JuitOS E ATJLTA- A falta de pagamento de quisquer pareelas estale-
lecidas na lausula 2 ou de outran previstac neete xnstrumentc,
datas atras, eujolts o promitente comprador ao pagamento de juros e
multa de 1# ao meti, calculados dia a dia, procedendo-oe a corregao/'
do valor das prestagoec cm atras0 de acordo com a variagiv. das
e mais uma multa de loÿ c&so 0 fttraso se ja superior a 36 dias®

5- FALTA DE loAiiEKTO- Vencidas 0 nao paga« ires (3) prestagoee con¬
secutive,®, nas datao previstusÿ constituir.do porxanto em more 0 v'o

mitente comprador, considerar-sse-s. roseindido este contrato, pc rd.cn
do a promitente compradora todan as iaportanci-as que houvor papo. /*
bem como jpao podendo fazer bonfeitorias na .area objeto de- Lo contra
to, a nao aer que, no caco de reacisao por violagao de clavsuit dan
te iristruroento, raconhega de logo o direito dc promitente vendedor/

nas

/

j
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out reter e se tornar proprietaries daqual.es que nao poeoani ser reti.
rados, implicando osta po»iy£o como sen&o a titulo de indeniz&gao /
pela ocupagao do lote e pelos prejuizos causadoa com eata eituagSo/
mesmo quo o inadiplemente nao se tenha consumado por descuria do /
promitente comprador,

10- PAGAIfiEKTO DE IMPOSTOR- Todos os impostoc, taxaa e outros tribu-
tos fiscale ou conribuigoes que indicam ou venham a incidir sobre o

torrono objeto deate oontrato , e suao benefeitorias serao pagos /
apartir desta, polo promitente comprador, o qual na epocas propria/
ou quando lhe for oolicitad.o, especialmente por por ocasiao de la-

vratura definitive do cornpra e venda, entregara d promitente vende-
dora os rccpcctivos comprovantes.

§ OKIOO- Caso o promitente comprador nao efetue neata
clausula, poderd a promitente vendedora tomar a si esse encargo se

deu entcrosse, cobrando do promitente comprador as quantias dispen-

didas, acrescidas doc juros de 12# (doze £or cento) ao ano, ate a

data da prestagao mencal seguinte.

11- DESPEZAS COM REGISTRO- Correrao por conta do promitente compra¬

dor, tolas as despesas com o preserve contrato ou com sua tr&nsfc-
rencia a terceiros, bem como as rejferentes a escritura de cornpra e

venda definitira c ceu registro, inclusive imposto de transmiseao,/
obrigando-se o promitente comprador ou seus herdeiros,
dita escritura dentro do semeotre imediatamente subaequente ac paga
raento da ultima prestagao.

17- NOVAÿXO- Renhuraa concessao ou toleraneia dada pela promitente /
vendedora ao promitente comprador, ainda que por escrito, importard
em novagao decte contrato,

18- 0 compromissorio comprador declara-se neste ato, ciente de qre/
a area encontra-se proxima a urn aeroporto de grande porte, estando/
pois sujeito aos incomodos decorrentes do ruido da aeronaves a jatc*
19- F0R0- 0 promitente comprador e a promitente vendedora obrigam /
a cumprir este contrato e as disposigoeo 'legais que acaso com ele /
colidam ou venham a colidir, por si, seus herdeiros e sucessores e

elegem o foro da capital do Eatado da Bahia, exclusivamente, para /
qualquer agao que ce originar do presente contrato aplicado o "dis-
posto na clausula 16 doste mesmo contrato.

E por sc acharem justos e contratadoc, firmam o presents contrato /
em duao vias dc igual teor, na presenga das teatemunhas abaixo aa;;i
nadac, obrigando-se por si, seus sucessores ou herdeiros a cumprir/
todas as clausula, hem como a observar, tamben, todos os preceitos/
legale atinentes d ma-ÿbda, na forma do art. 135 do codigo Civil /
Brasiloiro, para queÿglÿMÿefeitos legais.
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE

§ LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIACAO DE
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COMISSAO MUNICIPAL DE AVALIACAO DE IMOVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) -Presidente

Eliana Santos Souza (SEDUR) -Membro

Mari'lia Ferreira de Souza (SEDUR) -Membro
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