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iii. 340.355 (trezentas e quarenta mil e trezentas e cinquenta e cinco)

cotas, no valor de R$ 340.355,00 (trezentos e quarenta mil e trezentos e

cinquenta e cinco reais) para CAIO PIRES SILVA, brasileiro, nascido em
05/03/2004, natural de Salvador/BA, estudante, portador do RG n°

16309297-43 SSP/BA, inscrito no CPF n° 054.548.345-05, devidamente

representado por seus pais FRANCISCO SILVA JUNIOR, brasileiro,

natural de Remanso - BA, em uniao estavel, nascido em 23/10/1966,

tecnico em contabilidade, portador da c6dula de identidade n°

03.610.83750 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 405.222.025-00, 3

PATRICIA PIRES DA SILVA, brasileira, natural de Salvador/BA, em ur.iac.
estavel, nascida em 04/05/1975, empresaria, portadora da cedula de
identidade n° 677650507 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 622.845.505-
25, todos residentes e domiciliados no Condominio Parque da Aldeia, S/N,

Lote 15, Vila de Abrantes - Camagari/BA - CEP. 42840-000.

* PARAGRAFO UNICO: Os cotistas donatarios aceitam a doagao que fica
sujeita ds clausulas e condigoes estabelecidas nas Clausulas Terceira, Quarta,
Quinta, Sexta, Setima, Oitava e Nona deste instrumento.

CLAUSULA QUINTA: O socio JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA,
transfere, neste ato e na melhor forma de direito, a titulo de doagao e nos
termos do Contrato Particular de Doag§o e Transference de Cotas, assinado
em 18 de junho de 2014, com a anuencia de sua companheira, Sra. ERICA DE
SIQUEIRA SANTOS PINHEIRO, brasileira, natural de Salvador/BA, nascida em
02/10/1968, empresaria, portadora da cedula de identidade n° 03323652-63
SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 617155225-91, residente e domiciliada na Av.
Juracy Magalhaes Junior, n° 1889, apartamento 2301, Cond. Vale Luar, Horto
Florestal - Salvador/BA - CEP. 40295-140, que ao final subscreve como
INTERVENIENTE/ANUENTE, doravante denominados DOADORES, a
totalidade de sua participagao societaria equivalente a 1.021.066 (hum milhao
vinte e uma mil sessenta e seis) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada, no valor de R$ 1.021.066,00 (Hum milh§o vinte e um mil sessenta e seis
reais), da seguinte forma:

i. 340.356 (trezentas e quarenta mil e trezentas e cinquenta e seis) cotas,

no valor de R$ 340.356,00 (trezentos e quarenta mil e trezentos e

cinquenta e seis reais) para YASMIN OLIVEIRA DE MIRANDA E SILVA,
brasileira, nascido em 26/12/1992. natural de Salvador/BA, estudante.
portadora do RG n° 13085852-84 SSP/BA, inscrita no CPF n°

050.964.005-22, residente e domiciliada na Av. Juracy Magalhaes Junior,

n° 1889, apartamento 2301, Cond. Vale Luar, Horto Florestal -
Salvador/BA -CEP. 40295-140;
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ii. 340.355 (trezentas e quarenta mil e trezentas e cinquenta e cinco)

cotas, no valor de R$ 340.355,00 (trezentos e quarenta mil e trezentos e

cinquenta e cinco reais) para HANNAH NUNES DE MIRANDA E SILVA,

brasileira, nascido em 28/04/1993, natural de Salvador/BA, estudante,

portadora do RG n° 13810580-43 SSP/BA, inscrita no CPF p0

050.963.145-29, residente e domiciliada na Av. Juracy Magalh£es Junior,

n° 1889, apartamento 2301, Cond Vale Luar, Horto Florestal -

Salvador/BA -CEP. 40295-140; e

iii. 340.355 (trezentas e quarenta mil e trezentas e cinquenta e cinco)

' cotas, no valor de R$ 340.355,00 (trezentos e quarenta mil e trezentos e

J cinquenta e cinco reais) para RODRIGO LIRA DE MIRANDA E SILVA,
brasileiro, nascido em 18/05/1996, natural de Salvador/BA, estudante, *

portador do RG n° 13129004-58 SSP/BA, inscrito no CPF n° 032.851.985-
59, residente e domiciliado na Av. Juracy Magalhaes Junior, n° 1889,
apartamento 2301, Cond. Vale Luar, Horto Florestal - Salvador/BA - CEP.
40295-140.

PARAGRAFO UNICO: Os cotistas donatarios aceitam a doapao que fica
sujeita as clausulas e condipoes estabelecidas nas Clausulas Terceira, Quarta,
Quinta, Sexta, Setima, Oitava e Nona deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA: Em virtude das doagdes acima referidas, a CLAUSULA
QUINTA do contrato social passa a ter a seguinte redapSo:

CLAUSULA QUINTA: O capital social subscrito e integralizado 6 de R$
2.042.133,00 (Dois milhoes quarenta e dois mil cento e trinta e trds reais),
dividido em 2.042.133 (Dois milhoes quarenta e dois mil centos e trinta e
tres) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, distribuido entre
os socios da seguinte forma:

SOCIOS VALOR EM COTAS %
R$

Ciro Ledoux Silva 340.356,00 340.356 17,34

Joao Pedro Pires Silva 340.356,00 340.356 17,33

Caio Pires Silva 340.355,00 340.355 16

Yasmin Oliveira de Miranda e
Silva

340.356,00 340.356 17,33

Hanna Nunes de Miranda e
Silva _

340.355,00 340.355 16

16Rodrigo Lira de Miranda e
Silva

340.355,00 340.355

TOTAL DO CAPITAL
SOCIAL

2.042.133,00 2.042.133 100,00
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CLAUSULA SETIMA: As cotas de capital da sociedade adquiridas pelos atuais
cotistas mediante doapao dos doadores, Sr. FRANCISCO SILVA JUNIOR e Sr.
JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, com a anuencia de suas
respectivas companheiras, pactuadas com clausulas de inalienabilidaoe,
impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem como, o usufruto vitalicio pldrro
em favor dos doadores, ficam gravadas com esses direitos reais sobre coisas
alheias, extensivo sobre lucros havidos, proporcionais dos ditos donatarios,

assegurando-se ainda aos mesmos doadores a maioria deliberativa do capital
correspondente as cotas doadas, ate que ambos os doadores venham falecer.

PARAGRAFO UNICO: O usufruto pactuado se estende as cotas porventura

distribuldas pela capitalizapSo de lucros ou reservas da sociedade decorrentes

das mesmas cotas doadas.

CLAUSULA OITAVA: Os socios donatarios aceitam as clausulas de

inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem como, o

usufruto vitalicio pleno em favor dos doadores, Sr. FRANCISCO SILVA

JUNIOR e Sr. JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA. ate que cada

doador venha a falecer, ocasiao em que terao a livre propriedade,

administrapdo e disposipdo de suas cotas, na proporpao das cotas doadas pell
doador morto.

CLAUSULA NONA: 0 direito de voto das cotas gravadas por usufruto, bem

como, a administrapao da sociedade serao exercidos, exclusivamente, pelos

usufrutuarios doadores FRANCISCO SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE

MIRANDA E SILVA, em conjunto ou separadamente, e apenas por urn destes

no caso de sua mode, interdipdo ou renuncia do outro.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os administradores nao socios FRANCISCO

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, ambos ja

devidamente qualificados, terao os mais amplos poderes na gestdo dos

negocios sociais, podendo, praticar em conjunto ou isoladamente todos os

atos, transapdes e operapdes necessarias a realizapdo dos objetivos sociais,

tais como: abertura e encerramento de contas bancarias, emissao de cheques,

emissSo e endosso de duplicatas, aceites de notas promissdrias, assinaturas
de contrato, emprestimos e transapdes bancdrias. bem como todo e qualquer

ato necessario para concessdo dos objetivos sociais. <er
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PARAGRAFO SEGUNDO: Os administradores usufrutuarios FRANCISCO

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, poderSo ainda

em conjunto ou isoladamente, receber citapdes judiciais, contratar auditores

independentes, pericias contabeis ou atos correlatos e nomear procuradores

em nome da sociedade, cujos mandatos deverao especificar os respectivos

poderes, e quando se tratar de procuradores “ad negotia", os respectivos

prazos de validade.

PARAGRAFO TERCEIRO: Para onerar ou alienar bens da sociedade sera

necessario a assinatura dos dois administradores n<5o socios

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA.

FRANCISC

PARAGRAFO QUARTO: Na morte, interdipao ou renuncia de um dos

doadores, para onerar ou alienar o patrimonio social, sera necessario a

assinatura do doador administrador remanescente com assinatura de, no

minimo, dois socios donatarios, desde que estes conjuntamente detenham

mais de 50% das cotas.
-

PARAGRAFO QUINTO: Apos a morte : interdipao ou renuncia de um doÿ.

administradores ndo socios, a administrapao sera exercida pelo administrador

nao socio sobrevivente e capaz, sendo que para onerar ou alienar o patrimonio
social, sera necessario a assinatura de todos os socios donatarios.

PARAGRAFO SEXTO: Sobrevindo a morte, interdipao ou renuncia dos dois

administradores nao socios, a administrapao sera exercida em conjunto por

todos os socios donatarios, com os poderes concedidos por FRANCISCO

SILVA JUNIOR e JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA, sendo que para

onerar ou alienar o patrimonio social, sera necessario a assinatura de todos os
sdcios donatarios.

PARAGRAFO SETIMO: A denominapao social somente podera ser usada nos

negocios ou operapoes relacionados com o objetivo da sociedade, sendo

expressamente defeso o seu uso em avais, fianpas ou quaisquer outras

garantias em favor de terceiros, os quais se executados, serao nulos de pleno

direito e nao obrigarao a sociedade.

PARAGRAFO OITAVO. A pratica de qualquer ato pelos outros donatarios, que

importe em alterapao do contrato social da sociedade somente tera validade se
praticado com a expressa anugncia do Doador que estiver no exercicio da

administrapao, ou no caso de um terceiro na administrapao devera ser

autorizado pelo&]doadores sobreviventes. <er/•
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CLAUSULA D£CIMA: OS administradores terSo mandato por tempo

indeterminado e podera receberao pro-labore que sera debitado a conta de

resultados em valores a serem fixados periodicamente no decorrer de cada

exercicio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Ao termino de cada exercicio social, em 31

de Dezembro, os administradores prestarao contas justificadas de sua

administragao, procedendo a elaboragao do inventario, do Balango Patrimonial

e do Balango de Resultado Economico, que serSo aprovados atraves de

reuniao com os sdcios, cabendo a estes, na proporgao de suas cotas, os lucros

ou perdas apurados, podendo os socios optarem pelo aumento de capital,

utilizando os lucros e/ou compensar prejuizos em exercicio futuro.

PARAGRAFO UNICO: A reuniio com os sdcios sera realizada sempre que

necessaria, sendo os sdcios convocados por meio de carta, tendo como

presidente da reuniao o Senhor FRANCISCO SILVA JUNIOR e como
secretario o Senhor JOSE PORPHIRIO DE MIRANDA E SILVA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os donatarios estipulam ainda que os

lucros, dividendos e demais frutos que venham a ser apurados e distribuidosT

em relagao ds cotas doadas pertencerao aos doadores, sendo distribuidos

entre eles na proporgao de suas respectivas parcelas na doagao.

PARAGRAFO UNICO: Os lucros nao distribuidos serao destinados para uma

reserva de aumento de capital, podendo a qualquer tempo, por deliberapSo dos

doadores, serem distribuidos ou incorporados ao capital, passando, neste

caso, a fazer parte desta doagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador Sr. FRANCISCO SILVA

JUNIOR, ja devidamente qualificado, declara sob as penas da lei, de que n3o

est3 impedido de exercer atividades mercantis por lei especial, ou em virtude

de condenapao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime

falimentar, de prevaricagSo, suborno, concussao, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrencia, contra as relapoes de consumo, fe pubiica ou a

propriedade.
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• y
CLAUSULA DfeCIMA QUARTA: O administrador Sr. JOSE PORPHIRIO DEÿ

MIRANDA E SILVA, j£ devidamente qualificado, declara sob as penas da lei,

de que nao est2 impedido de exercer atividades mercantis por lei especial, ou

em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou per

crime falimentar, de prevaricagao, suborno, concussao, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas ds

defesa da concorrencia, contra as relagbes de consumo, fe publica ou a

propriedade.

\

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Os doadores e os donatarios elegem o foro da

Comarca de Salvador/BA, como competente para dirimir qualquer duvida ou
controversy advinda da celebragao do Contrato de Doagao, renunciando

qualquer outro.

Apos a devida alteragao os sdcios resolvem consolidar o contrato social: (

CONSOLIDAQAO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular,

CIRO LEDOUX SILVA, brasileiro, nascido em 21/03/1992, natural de
Salvador/BA, estudante, portador do RG n° 13.267.100-01 SSP/BA,
inscrito no CPF n° 052.787.065-03, residente e domiciliado no Conjunto
Parque da Aldeia, S/N, Lote 15, Vila de Abrantes - Camagari/BA - CEP.
42840-000;

JOAO PEDRO PIRES SILVA, brasileiro, nascido em 22/03/2002, natural
de Salvador/BA, estudante, portador do RG n° 16309294-09 SSP/BA,
inscrito no CPF n° 054.548.495-29, devidamente representado por seus
pais FRANCISCO SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Remanso - BA,
em uniao estavel, nascido em 23/10/1966, tecnico em contabilidade,
portador da cedula de identidade n° 03.610.83750 SSP/BA, inscrito no
CPF sob 0 n° 405.222 025-00, e PATRICIA PIRES DA SILVA, brasileira,
natural de Salvador/BA, em uniao estavel, nascida em 04/05/1975,
empresaria, portadora da c6dula de identidade n° 677650507 SSP/BA,
inscrita no CPF sob o n° 622.845.505-25, todos residentes e domiciliados
no Condominio Parque da Aldeia, S/N, Lote 15, Vila de Abrantes -
Camagari/BA -CEP. 42840-000;
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CAIO PIRES SILVA, brasileiro, nascido em 05/03/2004, natural de
Salvador/BA, estudante, portador do RG n° 16309297-43 SSP/BA, inscrito
no CPF n° 054.548.345-05, devidamente representado por seus pais
FRANCISCO SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Remanso - BA, em
uniao estavel, nascido em 23/10/1966, t6cnico em contabilidade, portador
da cedula de identidade n° 03.610.83750 SSP/BA, inscrito no CPF sob c
n° 405.222.025-00, e PATRICIA PIRES DA SILVA, brasileira, natural de-
Salvador/BA, em uniao estavel, nascida em 04/05/1975, empresaria,
portadora da cedula de identidade n° 677650507 SSP/BA, inscrita no CPF
sob o n° 622.845.505-25, todos residentes e domiciliados no Condormr.io
Parque da Aldeia, S/N, Lote 15, Vila de Abrantes - Camapari/BA - CEP.
42840-000;

YASMIN OLIVEIRA DE MIRANDA E SILVA, brasileira, nascido em
26/12/1992, natural de Salvador/BA, estudante, portadora do RG n° ~
13085852-84 SSP/BA, inscrita no CPF n° 050.964.005-22, residente e .

domiciliada na Av. Juracy Magalhaes Junior, n° 1889, apartamento 230%.Qri' 'oÿ°'ÿÿ9ÿ
Cond. Vale Luar, Horto Florestal - Salvador/BA -CEP. 40295-140;

HANNAH NUNES DE MIRANDA E SILVA, brasileira, nascido em
28/04/1993, natural de Salvador/BA, estudante, portadora do RG n°
13810580-43 SSP/BA, inscrita no CPF n° 050.963.145-29, residente e
domiciliada na Av. Juracy Magalhaes Junior, n° 1889, apartamento 2301,
Cond. Vale Luar, Horto Florestal - Salvador/BA - CEP. 40295-140; e fj#

RODRIGO LIRA DE MIRANDA E SILVA, brasileiro, nascido em
18/05/1996, natural de Salvador/BA, estudante, portador do RG n°
13129004-58 SSP/BA, inscrito no CPF n° 032.851.985-59, residente e
domiciliado na Av. Juracy Magalhaes Junior, n° 1889, apartamento 2301,
Cond. Vale Luar, Horto Florestal- Salvador/BA - CEP. 40295-140.

Unicos socios da sociedade empresarial limitada, M&S Patrimonial Ltda -
EPP, com sede na Avenida Santos Dumont, s/n°, Ed. Mearim, Sala 101, KM 04,

Centro. Lauro de Freitas - Bahia, CEP. 42700-000, com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE n°.
29.203.137.838 e CNPJ n°. 09.538.028/0001-51, tern entre si deliberado,
resolvem consolidar o contrato social.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial M&S
PATRIMONIAL LTDA - EPP, sociedade empresaria limitada, que se regera
pelo disposto neste contrato e pelas disposipOes do Codigo Civil (Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, Capitulo IV, do subtitulo II, do Titulo II), e,

)
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subsidiariamente, em ocorrgncia de omissOes, pela lei de sociedades por agoes,
conforme dispoe o pardgrafo unico do artigo 1.053 da citada lei.

CLAUSULA SEGUNDA: A sede da sociedade funciona na Avenida Santos
Dumont, S/N, Edf. Mearim, Sala 101, KM 04, Centro, Lauro de Freitas-Bahia,
CEP 42.700-000, tendo iniciado suas atividades em 20/01/1994, e seu prazone
duragao 6 por tempo indeterminado. (Art. 997, II, C/C 2002).

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tern como objeto social a locagdo de
imoveis proprios (CNAE 68.10-2-02), gestdo e administraqao de bens mdveis e
imoveis, proprios e/ou de terceiros (CNAE 68.22-6-00).

CLAUSULA QUARTA: A Sociedade podera, a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais, escritorios de representagSo, em qualquer parte do territorio nacional ou ,

estrangeiro, mediante alteraqao contratual assinada por todos os sdcios.

CLAUSULA QUINTA: O capital social subscrito e integralizado e de R$
2.042.133,00 (Dois milhoes quarenta e dois mil cento e trinta e tres reais),
dividido em 2.042.133 (Dois milhoes quarenta e dois mil centos e trinta e tres)
cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada, distribuido entre os socios da
seguinte forma:

SOCIOS VALOR EM COTAS %
R$

Ciro Ledoux Silva 340.356,00 340.356 17,34

Joao Pedro Pires Silva 340.356,00 340.356 17,33

Caio Pires Silva 340.355340.355,00 16

Yasmin Oliveira de Miranda e
Silva

340.356,00 340.356 17,33

Hanna Nunes de Miranda e
Silva

340.355,00 340.355 16

Rodrigo Lira de Miranda e
Silva

340.355,00 340.355 16

TOTAL DO CAPITAL
SOCIAL

2.042.133,00 2.042.133 100,00

CLAUSULA SEXTA: Compoem o capital social da presente sociedade

empresdria:
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1- Uma area de terra constituida pelo Lote 03 da Quadra 21 do Loteamento
Villas do Jacuipe, situado no Km 31 da Estrada do Coco, distrito de

Abrantes, Municipio de Camagari/ba., com area total de 420m2 com
inscrigao Municipal n° 071781-9, havido conforme escrita publica datada
de 08/05/2001, registrada no Cartbrio de Registro de Imoveis e
Hipotecas da Comarca de Camagari/Ba, sob a Matricula n° 18869 em
21/06/2001, com o valor de integralizagao de R$ 10.000,00(Dez Mil
Reais).

2- Uma area de terra constituida pelo Lote 04 da Quadra 21 do Loteamento
Villas do Jacuipe, situado no Km 31 da Estrada do Coco, distrito cie
Abrantes, Municipio de Camagari/ba., com Area total de 420m2 com
inscrigao Municipal n° 071697-9, havido conforme escritura publica
datada de 04/12/2000, registrada no Cartorio de Registro de Imoveis e
Hipotecas da Comarca de Camagari/Ba, sob a Matricula n° 18685 em
31/01/2001, com o valor de integralizagao de R$ 10.000,00 (Dez Mil
Reais).

3- Predio Comercial situado no bairro de Campinas de Piraja, com
inscrigao Municipal n° 012.365-0, situado na Av. Aliomar Baleeiro,
Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas, no subdistrito de Piraja,
Salvador/Ba, com area total construida de 883,30m2, havido no
conforme escritura publica datada de 04/10/2006, registrada no Cartorio
do 2° Oficio de Registro de Imbveis e Hipoteca desta Capital, sob a
Matricula n° 62.130 em 17/11/2006, com o valor de integralizagao de
R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

1 nV
4- Prbdio de n° 136, situado na Rua Blandina F. da Silva, lote 22, quadra

L, Rua J do loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas/Bahia, com
inscrigao municipal de n° 40.671-00136, com area construida de 375m2,
em terreno foreiro a Prefeitura de Lauro de Freitas/Ba, com 1085m2,
havido conforme escritura publica datada de 18/03/2003, registrada no
Cartorio de Registro de Imoveis e Hipotecas da Comarca de Lauro de
Freitas/Ba, sob a matricula 11.216 em 20/03/2003, com o valor de
integralizagao de R$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais).

5- Lote de terreno foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas-Ba,
designado pelo n° 07 (sete), quadra “G” do Loteamento Jardim
Aeroporto, situado na Estrada do Coco, com Inscrigao Municipal n°
40786.00608.0000, havido conforme escritura publica datada de
30/06/2006 registrada no cartbrio de imoveis da comarca de Lauro de
Freitas-Ba, na matricula de n° 15.138 em 12/07/2006, com valor de
integralizagao de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).
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6- Lote de terreno foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas-Ba,
designado pelo n° 01 (um), da Quadra “L" do Loteamento Jardim
Aeroporto, situado na Avenida Santos Dumont, com Inscrigao Municipal

n° 400664725, com 1.311m2, havido conforme escritura publica datada
de 28/10/1988 registrado no Cartorio de Imoveis da Comarca de Lauro
de Freitas-Ba, na matricula de n° 9.461 em 29/10/1998, com valor iis
integralizagSo de R$ 88.800,00 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos Reais).

7- Lote de terreno foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas-Ba,.
designado pelo n° 23 (vinte e tr£s), da quadra “L" do Loteamento Jatdim
Aeroporto, com inscrigSo Municipal n° 40671100, com 1.056,25m2, :

havido conforme escritura publica datada de 28/10/1998 registrada no
Cartorio de Imdveis da Comarca de Lauro de Freitas-Ba, na matricula
de n° 1.467 em 29/10/1998, com valor de integralizagao de R$
11.200,00 ( Onze Mil e Duzentos Reais).

8- Dominio util da area de terreno formado pelos lotes de terrenos de
61,62, 63 e 64 do “Loteamento Quintas do Piquaia”, foreiro a Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas/Ba, inscrita no Cadastro Imobiliario
Municipal sob o n° 40196.00911, com £rea total de 16.687,35m2, havido
conforme escritura publica datada de 30/10/2003, registrada no CartoriÿÿwXÿÿfO
de Registro de imoveis e Hipotecas de Lauro de Freitas/Ba, sob -**

matricula n° 4.135 em 13/11/2003,com 0 valor de integralizagio de R$(

90.000,00 (Noventa Mil Reais). \

9- Dominio util de Lote de terreno foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Ba, designado pelo n° 10 da quadra “N" do Loteamento Jardim
Aeroporto, medindo 1.315m2, havido conforme escritura publica datada
de 05/09/2005, registrada no Cartdrio de Registro de Imoveis e
Hipotecas de Lauro de Freitas/Ba, sob a matricula n° 5.205 em
19/09/2005, com o valor de integralizagao de R$ 16.000,00 (Dezesseis
Mil Reais).

10-PREDIO designado pelo n°. 136 atual, antigo sem numero de porta e
40.671-00136 atual, antigo 02.02.030.0040.001.035 de inscrigao
Municipal, situado na atual Rua Blandina F. da Silva, Lote 22, Quadra
L, Rua J, integrante do Loteamento “JARDIM AEROPORTO”,
Localizado no Bairro Pitangueiras, na cidade de Lauro de Freitas, deste
Estado, composto de duas salas, gabinete, tres quartos, dois sanitarios,
cozinha, dependences completas para empregada, varanda e garagem,
com area contruida de 375,00m2, e seu respectivo terreno foreiro a
Prefeitura Local, constante do lote supra, com a area total de
1.085,00m2, e medindo 43,00m de frente, limitando-se com a Rua
Blandina F. da Silva; 21,45m de fundo, limitando-se com o lote 21 da
Rua I; 11,00m do lado direito; limitando-se com a Rua I, e 22,50m do
lado esquerdo, limitando-se com 0 lote 23da Rua J, todos da mesma
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quadra. Havido o referido imovel proprio pelo Outorgante Vendedor, nos
termos da escritura publica de compra e venda, quitada, lavrada nas
Notas do 2°. Oficio da Comarca de Salvador - BA, no Livro n°. 462, 3s
fls. 077, sob o numero de Ordem 48.038, em 20.06.2002 resgistrado no

Cartorio de Registros de Imoveis e Hipotecas de Lauro de Freitas sob
matricula 11.216, R-05 em 20.03.2003 no valor de R$ 108.000,00
(Cento e Oito Mil Reais).

11-AREA DE TERRENO foreiro a Prefeitura Municipal da Comarca -de
Lauro de Freitas, neste Estado, desmembrada da maior porgao com
9.455,00m2, que por sua vez foi desmembrada de outra maior de
13.739,00m2contitu(da dos Lotes 01 a 12 da Quadra 09 do Loteamento
Ampliagao Recreio Ipitanga, cuja £rea total possui o total de 748,68m2,
inscrita no Cadastro Imobiliario Municipal sob numero 40582.3427, e
mede 28,80m de frente para a atual rua Gerino de Souza Filho; 20,00m
de largura no fundo, limitando-se com a rua Francisco C. Nogueira;
34,00m de extensao de frente a fundo do esquerdo, no limite com
terreno de Daniel Lessa; e 39,40m na lateral direita com terreno do
mesmo Daniel Lessa; adquirida pela Outorgante Vendedora conforme
Matricula 13.528 do Cartorio de Registro de Imoveis, da Comarca de
Lauro de Freitas, neste Estado; estando inteiramente livre e
desembaragado de quaisquer onus, tern convencionado com a
Compradora vender-lhe como efetivamente Ihe vende o imovel acima
descrito e caracterizado, pelo prego e quantia certa de R$ 50.784,04
(Ciquenta Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quatro Centavos).

&
-

O'

12-LOTE DE TERRENO, foreiro ci Prefeitura Municipal de Lauro de Freita,
neste estado, designado pelos numeros 07(sete) da Quadra “G” do
Loteamento Jardim Aeroporto, sito no Municipio de Lauro de Freitas,
neste Estado, as margens da Rodovia Aeroporto- Arembepe, atual
Estrada do C6co, inscrito no Cadastro Imobiliario Municipal sob numero
40786.00608.0000, medindo 13,00m de frente para a Rua “A", 17,00m
em curva circular de frente para as Ruas “A” e “D”; 40,00m de frente
para a rua “D”; 23,00m do lado direito com o Lote 08 de Mauricio Ribeiro
de Almeida; e 45,00m de fundo no limite com o lote de numero 08 de
propriedade do Sr. Jos6 Luiz de Carvalho Neto, todos da mesma quadra
“G”; adquirido e Outorgante vendedor nos termos da Escritura Publica
de 31/06/2006, lavrada nas folhas 121 do livro 0074-E sob numero de
ordem 009313, registrada no Cartorio de Registro de imoveis da
Comarca de Lauro de Freitas, neste Estado, sob numero R-03 na
Matricula 15.138; no valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reias ).

13-LOTE DE TERRENO, foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Ba, designado pelo numero 13 da Quadra “R': do
“LOTEAMENTO JARDIM AEROPORTO” situado no Municipio de Lauro
de Freitas/Ba, no Censo Imobiliario Municipal sob n° 40674-
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00063, medindo 20,00m de frente, limitando-se para a Rua “M”, 20,00m
de fundo, limitando-se para o Rio Ipitanga, 33,00m do lado esquerdo,
limitando-se com o Lote de numero 12, 54,00m do lado direito limitando-
se com o Lote de numero 14, perfazendo uma area total de 1.070m2;
adquirido pelos Outorgantes Vendedores comforme consta Matricu'a
12.241 do linico Cartbrio de Registro de Imoveis do Municlpio de Lauro
de Freitas/Ba; B)LOTE DE TERRENO, foreiro a Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas, designado pelo numero 14 da Quadra “R” do
“LOTEAMENTO JARDIM AEROPORTO”, situado no Municipio de Lauro
de Freitas/Ba; inscrito no Censo Imobiliario Municipal sob n° 40674
00043 medindo 20,00m de frente, limitando-se para a Rua “M”, 20,60m
de fundo limitando-se com o Rio Ipitanga, 54,00m do lado direito,
limitando-se
limitando-se com o Lote de numero 15, perfazendo uma brea total de
1090m2; adquirido pelos Outorgantes Vendedores conforme consta
Matricula 12.242 do Unico do Cartorio de Registro de Imoveis do
Municipio de Laurode Freitas/Ba; C) LOTE DE TERRENO, foreiro a
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Ba, designado pelo numero 15
da Quadra "R" do” LOTEAMENTO JARDIM AEROPORTO” situado no
Municipio de Lauro de Freitas/Ba; inscrito no Censo Imobiliario Municipal
sob n° 40674-00023 medindo 20,50m de frente, limitando-se para a Rua
“M”, 13,00m de fundo limitando-se com o Rio Ipitanga, 55,00m do lado
esquerdo, liitando-se com o Lote de numero 14, 55,00m do lado direito
limitando-se com a Chbcara Moreninha, perfazendo uma area total de
1.003m2; adquirido pelos Outorgantes vendedores comforme consta
Matricula 12.243 do Unico Cartorio de Registro de Imoveis do Municipio
de Lauro de Freitas/Ba; caracterizado pelo prepo de R$ 60.000,00
(Sessenta Mil Reais).

com o Lote de numero 13, 55,00m do lado direito

14-LOTE DE TERRENO atualmente foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro
de Freitas/Ba, anteriormente foreiro a Prefeitura Municipal de Salvador,
dito Lote de n° 09 da Quadra N, do Loteamento Jardim Aeroporto,
situado no Municipio de Lauro de Freitas/Ba, medindo 20,00m de fretnte
para a rua L; 20,50m de fundo, incluindo-se com o lote n° 06 do Sr. Jair
Oliveira do Nascimento; do lado direito mede 65,00m no limite com o
lote n° 08 de Antonio da Cunha Bittencourt e 70,00m do lado esquerdo,
limitando-se para o lote n° 10 de propriedade da Perfil Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, perfazendo uma brea total de 1.370,00m2; que dito
imovel foi havido por compra, nos termos da Escritura Publica de 29 de
dezembro de 1995, lavrada nas Notas do Tabeliao da Comarca de
Salvador, no livro 1.321, fls. 166 e n° de ordem 60.612, deviddmente
registrado no Cartorio do Registro de ImOveis e Hipotecas da Comarca
de Lauro de Freitas/Ba, sob numero R.01 da matricula 7.318, em data
de 23 de janeiro de 1996; no Valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e
Cinquenta Mil Reais);
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15-LOTE DE TERRENO, foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas,
neste Estado, designado pelos numeros 10(dez) da quadra "N” do
Loteamento Jardim Aeroporto, com 1.315,00m2, sendo 20,00m de frente
para a rua “L”; 21,50m de fundo para o Lote 17; 70,00m de extensao de
frente a fundo, do lado que faz limite com o lote 09, e 61,50m de frente a
fundo, do lado que faz limite com o lote 11; adquirido pelo Outorgar.te
vendedor nos termos de Escritura Publica lavrada nestas Notas as
folhas 050 do livro 061, em 05/09/2005, restridada no Cartorio de
Registro de Imoveis da Comarca de Lauro de Freitas, neste Estado, sob
niimero R-05 na Matricula 5.205; Que no dominio util do referido Lote
de terreno encontra-se edificados pelo Outorgante Vendedor as
benfeitorias constantes de dois Galpoes, assim descrito e
caracterizados; GALPAO 01: com £rea construlda de 180,00m2, Inscritos
no Cadastro Municipal sob numero 4067300100GPO1; GALPAO 02: com
a 6rea construlda de 200,00m2, inscrito no Cadastro Municipal sob
numero 4067300100GP02, imovel caracterizado, pelo valor de R$
27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais).

j 16-AREA DE TERRA com 248HA (Duzentos e Quarenta e Oito Hectares),

( localizada na Fazenda Riacho neste Municipio de Remanso Bahia, cuja
area tern as seguintes confrontagoes: Sul com Ambrosio Gomes, Norte
com Estrada de rodagem Remanso/ Pilao Arcado; ao Leste com
Florinda Silva Castelo Branco e a Oste com Ambrosio Gomes dos
Santos, imovel adquirido conforme escritura lavrada neste Cartorio livro
38 folhas 175eEV, e registrada no competente cartorio no livro 2-CH
folhas 038 sob numero de Matricula 2-12.507 do Cartdrio de Registro
de Imoveis de Remanso Bahia; imovel no valor de R$ 20.000,00 (Vinte
Mil Reais).

17-AREA DE TERRA com 527HA (Quinhentos e Vinte e Sete Hectares),
localizada na Fazenda Riacho neste Municipio de Remanso Bahia,
imovel adquirido de compra a Florinda Silva Castelo Branco, conforme
escritura lavrada neste Cartorio livro 38 folhas 176EV, e registrada no
competente cartorio no livro 2-CH folhas 039 sob o numero de Matricula
2-12.508 do Cartdrio de Registro de Imdveis de Remanso Bahia no valor
de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).

18-AREA DE TERRA com 50HA (Ciquenta Hectares), localizada na
Fazenda Riacho neste Municipio de Remanso Bahia, cuja area tern as
seguintes confrontagoes: Comega o seu perimetro na divisa de
Ambrosio Gomes dos Santos em limite com a margem do Lago
Sobradinho nos rumos 55 30 NE - 70 MT, 2,30 NE 180 metros; 33NE -
80 metros 82 30 NE 224 metros, deixa a margem do lado de
Sobradinho, segue em limite com a Fazenda Riacho de D. Florinda
Castelo Branco com rumo 29 NW, 1.200 metros 61 SW 550 metros.
Passa a dividir com Osmar Castelo Branco no rumo 29 SE 350 metros,
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passa a dividir com Ambrosio Gomes dos Santos no rumo 61 NE 1.000
metros, ate encontrar ao ponto inicial fechando o poligono com 3.304
metros lineares, intovel adquirido conforme registro de escritura lavrada
em cart6rio, livro 38folha 163EV, com numero de Matricula 3-9703 pelo
valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

19-AREA DE TERRA com aproximadamente 50HA (Cinquenta Hectares),

contendo uma roga com tr£s hectares, cercada de madeira, tres e sete
fios de arame, com as seguintes confrontagoes: Florinda Casielc
Branco; Barragem de Sobradinho e fundo com Jaime Ferreira Lopes,
intovel adquirido conforme escritura apresentada datada de 08.08.1988,
registrada no competente cartorio no livro 2-Z folhas 96 com Matricula
n° 1-4388 do cartorio de Registro de Inteveis de Remanso Bahia pelo
prego de R$ 2.949,00 (Dois mil Novecentos e Quarenta e Nove reais).

20-UM LOTE DE TERRENO, lote n° 4.044, localizado na Rua Rodolfo
Carvalho n° 35 - Quadra 04 na cidade de Remanso Bahia, cujo lote tern
uma area de 300m2, e as seguintes dimensbes: 10x30(dez metros de
frente por trinta metros de frente a fundo), e as seguintes confrontagoes
Maria Antelia Carvalho, Valdimira Palmeira, intovel adquirido por doagSo
da Prefeitura Municipal de Remanso Bahia, conforme escritura lavrada
em cart6rio, livro 13,folhas 198EV, registrada no competente cartorio, no
livro 2-DF, folhas 05 sob Matricula n° 1-14.665 do cartorio de Registro
de imoveis de Remanso Bahia no valor de R$ 2.400,00 (Dois Mil e
Quatrocentos Reais).

CP

*
V'A

21- UM LOTE DE TERRENO, lote S/N, localizado na Vila Matilde, nesta
cidade de Remanso Bahia, cujo lote tern uma brea de 11.200m2, e as
seguintes dimensoes: 70x160 (setenta metros de frente por cento e
sessenta metros de frente a fundo), e as seguintes confrontagoes: Argemiro
de Brito; Lado esquerdo Rua Projetada; Frente com Rua Projetada; e fundo
com Maria Carliene Alves de Miranda; inrtovel adquirido adquirido por
doag§o da Prefeitura Municipal de Remanso Bahia, conforme escritura
lavrada neste cartorio, livro 13, folhas 181ev, registrada no competente
cartorio, no livro 2-DE, folha 100 n° de Matricula 1-14.563, do Cartorio de
Registro imoveis de Remanso no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

21-TERRENO GLEBA A1, partindo do marco MO situado £ margem
esquerda da Rua Djanira Maria Bastos, Km 03, antiga Estrada Capelcto,
visou-se o Norte Magnbtico e observa-se a azimute com a dist§ncia de
42,45m, encontra-se o MOA; deste ponto confronta-se com terras da
Gleba A2 de propriedade do Sr° Adiel Henrique S. Fabian, visando-se o
azimute 159° 10’ e distancia de 59,21m, encontra-se o ponto M45B; dai
se confrontado com terras da Gleba “B” (unidade 08 do Condominio
Polo Industrial Henrique Fabian), azimute 69°24’e distancia de 53,40m
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encontra-se o M45A; dai seguindo a margem da estrada com azimute
297°30’ e distancia de 37,40m, chega-se ao MO fechando a poligonal
com area total de 1.534,96m2, inscrita no Cadastro Municipal sob n°
40253.03165.0000; adquirido pelos Outorgantes vendedores conforme
consta da referida Matricula 9.074 do multicitado Cartorio de Registro
de Imoveis da Comarca de Lauro de Freitas/Ba no valor de R$ 6.000,00
(Seis Mil Reals).

22-APARTAMENTO N° 92 (noventa e dois), localizado no 9° pavimento Ha
TORRE 3 - TRIUNFO, integrante do empreendimento denominado
ALCANCE CLUBE RESIDENCIAL", situado na Avenida Santo Albann,
n° 848, na Saude- 21° Subdistrito, 14a Circunscrigao Imobilibria de Sao
Paulo, SP, perfeitamente descrito e caracterizado na matricula n°
201.214, do 14° Oficial de Registro de Imoveis de S3o Paulo, SP, pelo

ajustado de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

&
23-UNIDADE DE N° 08 (oito) do empreendimento denominado de Polo
I Industrial Henrique Fabian, foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de

' Freitas/Ba; situado na Rua Djanira Maria Bastos, inscrito no CIM sob n°
41672000180000, com area construida maxima de 2.958,18m2, sendo
1479,09m2 em cada um dos dois pavimentos, vinculada a fra?ao ideal de
2629,173m2 da qual 2.465,150m2 sao privativos e 164,023m2 sao

' comuns; adquiridos pelos outorgantes vendedores conforme consta a
Matricula 14.023 do Cartbrio de Registro de Imbveis de Lauro de
Freitas/Ba, pela pre<?o de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

24-CASA RESIDENCIAL situada na estrada do Rio Branco, numero 687 de
porta e 01.03.133.2766.0041 de Inscrito Municipal, Municipio de
Alagoinhas, neste Estado, com porta e trbs janelas de frente, tr£s
quartos, uma sala, cozinha e sanitbrio, quintal cercado com a

denominado de Chacaras Suzanna, edificada em terreno proprio que
mede 109,00m de frente; 140,00m de frente a fundo do lado direito,
128,00m de frente a fundo pelo lado esquerdo, limitando-se pela frente
com o prolongamento da estrada do Rio Branco, de um lado com Josb
Evaristo da Silva, lado esquerdo e direito com Julia Herinque de

Macedo, e fundo com herdeiros de Raulino Teixeira de Freitas; adquirido
pelo outorgante vendedor nos termos da Escritura Lavrada nestas Notas
as folhas 147 do livro 0100-E, em 26/12/2007, registrada no Cartorio do

Primeiro Oficio de Registro de imbveis da referida Comarca de
Alagoinhas, neste Estado, sob numero R-01 na Matricula 976 e
adquirido pela quantia de R$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

25- DOMINIO - LOTE DE TERRENO foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro

de Freitas, neste Estado, identificado pelos numeros 05 (cinco) da

quadra “N" integrante do “Loteamento Ja Aeroporto”, no Municipio
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de Lauro de Freitas, neste Estado, inscrito no cadastro Imobiliario
Municipal sob numero 40672-09, medindo 21,00m de frente para a rua
“K”; 21,00m de fundo para lote 19; 54,00m do lado esquerdo, no limite
com o lote 06; e 50,00m do lado direito com lote 04, perfazendo a area
total de 1.046,00m2; adquirido pelo Outorgante Vendedora conforme
consta da Matricula 5.474 do Cartorio de Registro de Imoveis da
Comarca de Lauro de Freitas, neste Estado; e DOMINIO - LOTE DE
TERRENO, foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, neste
Estado, identificado pelos numeros 06 (seis) da Quadra "N" integr&nte
do “Loteamento Jardim Aeroporto” no Municipio de Lauro de Freitas,
neste Estado, inscrito no Cadastro Imobiliario Municipal sob numero
40672-121, medindo 22,00m de frente para a rua “K”; 21,00m de funuo
para o lote 18 de Carlos Nativo Ribeiro dos Santos; 62,00m do lado
esquerdo, no limite com o lote 08 de Antonio da Cunha Bitencourt, e os
lotes 07 e 09 da Perfil Empreendimentos imobilidrios; e 54,00m do lado
direito com lote 05 de Jailton Oliveira da Nascimento, perfazendo a area
total de 1.195,00m2; adquirido pela Outorgante Vendedora conforme
consta na Matricula 5.472 do Cartorio de Registro de Imoveis da
Comarca de Lauro de Freitas, neste Estado, na quantia de R$ 15.000,00
(Quinze Mil Reais).

26-PAVIMENTOS - Fragao ideal de 11.396,042, da qual 10.347.550m2 sao
privativos e 688.492m2 sao comuns, a qual correspondera a UNIDADE
07, inscrita no Censo Imobiliario sob n° 41672.00070, area construida
maxima de 12.417,06m2, sendo 6.208,53m2 em cada urn dos dois
pavimentos, integrante do empreendimento denominado "CONDOMINIO
POLO INDUSTRIAL HENRIQUE FABIAN”, situado a rua Djanira' Maria
Bastos n° 3.063, no Municipio de Lauro de Freitas /Ba, a ser construido
na area do foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Ba,
designado pela GLEBA B” do desdobro da maior porgao
218.000.00m2, denominada Fazenda Andre Luiz, no KM 03, da antiga
Estrada do Capel3o, atual Rua Djanira Maria Bastos, no Municipio de
Lauro de Freitas/Ba, com area total de 94.277,08m2, com seus limites e
confrontagoes totalmente descrito na Matricula 14.555 do Cartorio de
Registro Imoveis da Comarca de Lauro de Freitas, neste Estado,
adquirido pelo valor de R$ 63.000,00 (Sessenta e Tres Mil Reais).

A

de

27-PREDIO COMERCIAL situado na rua Dr. Barreto, numero 343,
Municipio de Lauro de Freitas neste Estado, composto intemamente de;

recepgao, dois banheiros, hall, duas salas com banheiros, cozinha, e
tres salas, com area construida de 317,95m2, inscrito no Cadastro
Imobiliario Municipal sob n° 40.786343, edificado no Lote de terreno
foreiro a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas neste Estado,
designado pelo n° 04 da quadra ‘‘I” do Loteamento Jardim Aeroporto,
medindo 20,00m de frente e de fundo, por 50,00m de ambos os lados,
perfazendo a &rea total de 1.000,00m2, com Matricula em cartorio
deste municipio (Lauro de Freitas) sob o n°

y
3251, no valor de R$
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