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lil#;JilHi lg.ili$:HI
ll:í!!!!a: escritura pública lavrada em 19.12.2014, -às Hs. 132/136. livro 0533, nas Notas
clo UV Ullcio do Gama - DF. ]ÍaleCEISCa!: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Consta do
título que a outorgante declara (lue o imóvel matriculado não fãz parte de seu âtívo
pcrmanentq razão pela qual deixa de scr apicscntada, a Cei'tição (:onjurlca, corri
i'ilação das Tributos í:cdcraís e à Dívida J\uva (la Ur\íão, Pí ocui'ildoi'ia-Gct'al da Fazenda
Nacional - PGFN. e a Cei'bidão específica às Contribuições I'rcviclenciárías. cxpediclas
pela Receita Federal do 13iasil - Rb'B. nos teimas da Legisla\ção cm vigor. Gama - DF., 19
dfUgDgu:n...de-.20.]S5===,Jãu. jyEjlel Tavares dc cousa, Escrevente /\utoi'içado. lavra o
:pl'esente atp,-""' ...,.:2.. \

R.4-5.255 - ALIENAÇÃO iil)IJCiARIA através clo título a(luisitivo de que traia o

l:i=..:i;'S:'K.': '"""b:...E""":: o(s.) adquirente(s), nomeado(s) e
a: COMPANl-lIA IMOBILIÁRIA DE

BRASILIA - TERRACAP, acima qualificada. ]Cale!=.da..!2ÍiÍiçb: lt$ 285.000,00 (duzentos
e oitenta e cinco mil reais). l:ÉIL!!!!Ld$t-!:ag!!!!!g111u sendo 05% (cinco por cento) como
sinal e princípio de pagamento e os restanccs 95% (hoveilEa e cinco por cento) cm 180
meses. li!!:!2S-.!!en!!!!alâ: 0,8% ao mês. Consta do título cine.. t'm gai'anLia da dívida. os
devedor'cs ticlucianEes alienam à COR]PAN]]IA ]R]0131LIÁltLA DE BRASILIA
TEliRACAP. em caráter flduciário, o imóvel mau'iculado. nos termos dos artigos 22 e
seguia)tes da Lei 9.514/97. Gama - DE.19-.do .]gtleii:o (]cd015.pEu;.Rdael Tavares de
Sonsa, Escrevente Autorizado, lam-o-fi rcsérlte atú,

X

Av.5-5.255 - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR - Certifica qual'ààconfonnidadc coito o
Regístro precedente fol instituído a OBRIGAÇÃO Dl! COFISTRU\li NO PRAZO DE 72
NIESES. Gama - DF. 19 j]g.jêi]eii:ç!::dg.2D15.=.Fu.].atael 'l'avales de Sonsa. Escreve ílte
Autorizado, lavrei útiresgn [É} ato r

v.6-5.255 - CONSOL10AÇÃ0 0E PROPRiEI)âOE FIDUCIÁliIA - Do:ÊÉla!:gC$1 J0}tCE
LNTONIO NEVES PEREIRA, acima qualificado. ASIÜliltenEe; COMPANHIA
MOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TEltRACAP, acima qualificada. Conforme requerimento
datado de 05.09.20191 procede-se à averbaç?o da consolitlação da propriedade do
móvel em favor da COMPANllIA INIOBILIARIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. nos
:ermos do artigo 26 da Lei 9514/97. tendo cm vista o não pagaiTlento do débito pelo
levedar dentro do prazo legal de 15 dias, conforme Notificação realizada por este
erviço .Registral. Imposto de transmissão recolhido no valor de R$ 9.000.00 (nove mil
edis)l.sobre valor ti'íbutável de R$ 300 000,00 (tl ezcntos mil,Féãis.I''eptái;;:+clltada c
içou aqui arquivada a Certidão de 'l'ributos Imobiliários, eiÃitida ,IÓla Secretaria de
atado de Fazenda clo l)istiiEO l;cderal. G.\nia - DF, 27 de bctenx)Ko de,é019. . Eu.
dál)ia souza costa, Escrevente Autorizada, lava'ci o presente iltQ,/
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