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TABELIÃO 

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA - VALOR CRS24.7931 200(Vinte e 
tro mi3hes setecentos e noventa e tre3 e duzentos cruzeiros) 
LIVRO N.17(dezosete) 	: : : :FLS.32veroo: : I'flhIIRC : : :TRASLADO 

SAIBAM quantos esta escritura virem que, no ano da Era Cristã de mil novecentos e 
:itenta e cinco, : , ao5 cinco(05) 	: : dias do mês de 	Março, : . : 

nest e 2eixeira de Freitas, I.unic ipio de Jcobaça,Comarca de Piado 

	

do Estado de Bahia,    em meu Cartório, perante mim Tabelião, com are- 
coram partes entre si justas e contratadas, a saber: como outorgante : : vendedor a Imoi- 

lidria Deita LTDt, íirma estabelecida era Teixeira de Freitas,Luni 

(-fio de Alcobaça, Comarca de Prado,Bchia, inscrita no CGO-LT ng 

14.135743/0001-83, representada neste ato pelo seu proprietdio 

o s6scfo Sr. Gilbeto da Silva Cadoso,brasileiro, casado,comr-

ciante, residente e' x. de Freitao,Baiiia e, de outro lado coro 

outorada comrado....i' refeitura L:unicipol de Alcobaça,Estad 

inscrita no C ;-EFnQ13.761.721/000l-66,ropresentada pe 

feito Sr. \lilcon Alves de Brito,brasile iro,  ,casado ,faze 

idente em T::. de Freitas,Bahia; // 	  

Bahia, 

seu 1? 

ro, re 

conhecido 8 entre si e reconhecid Os pel O próprio 	de mim.Tabelião e das duas testemu- 
nhas adia te nomeadas e no final assinadas, do que dou fé. E perante as testemunhas, pel a 
outorgant e  vendedor  a  me foi dito que, a justo título e absolutamente livre : e desrn-
hnraçad  s  de ônus, hipotecas, encargos e dividas de qualquer natureza, mesmos fiscais, O 

senhora e legítim a possuidor a de : Imóve 1 consistente : : em O loteamexto 

rte actolo vend 	,-,te ato a coripradora uma área do torron 



CrE27.000, 

nQO2, no 

cio IJJ?LS 

1,11 

c1 21.04.1977' por :oIa da Latricula nQ2330 &o livro 

c; istro de Inveis k I'rado,Bahia. Isento da Quitação 

dc acordo com Decret.-lei nQ 1.958 de 09.09.1982. Isen- 

.81 da DiRFiL' / Itamarau-Ba, de - 

Azevedo Ioraes. (Delegado) 

	 1/ 

Mó— 

vinte o cote mil quinhentos o u=nta e oito metros quadrados 

(27.548m2) :encio cento enovent e quatro (194) metros lineares 

dos lados, por cento e quoxeita e dois(142) metros de frente e 

fundo; linitando-se com terrncs da Cooperativa Lista Sul da B& 

hia esp.I)A e ou quem de direito e com Av.Getulio Varas,ter- 

renos do D.iBA e Deusdote 	rei Irates; adquirido pelo valor de 

to do paa. ento de ITLI, col.'urme artQ 95 da flLU, aprovado pelo 

Decreto nQ.596 do 30.12.81, uc a Irofeitura unicipsl do Alco 

baça teve nao incidiia t-iutria requerida no processo nQ * 

-1Q 398 .io:, 
conforme o 

2o1ro transinico8.c 

estabelecido no j 

ij::dvol caracteri;ado na guia e 

so 1Q do art242 do iiITBI,aprovado 

pelo Lccro.o n2 28.594 9  de " 

20.02.198. (as) Antonio Fr: cisco de 

& 

que, pelo preço ajustado de CO24 .793, O( Vinte e quatro ;ELhee setecen- 

tos e noventa e treis mil e 	zentos cruzeiros)  	

que do 	outorgada compradolEL 	confessa : e declara : haver recebido em moeda 
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da a posse, domínio, direitos e ação que sobre o : mesmo : vinha : exercendo, obrigan-
do-se ei e outorgante : , por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer esta venda sempre boa, 
firme e valiosa e responder pela evicção na forma da Lei. Pel a  outorgada compradora 
ante as testemunhas; me foi dito que aceitava : a venda e esta escritura como nela se con-
tém e declara. De como assim disseram e outorgaram, dou fé. E me pediram que lhes lavrasse 
esta escritura a mim distribuída, a qual feita, lhes li perante as testemunhas, acharam confor-
me, aceitaram e assinam, com is referidas testemunhas, que são: I'iapoloao Barbosa dos 

Santos e José Carlos iões de Froit,brasileiro2,  maiores, hbei 

residentes em Tx., de :ieits,comio,tllrico lvos de SouzTabe 

lia0, que a escrevi,uicrevi e assino; // 
meus conhecidos, a tudo presentes, e que 

ouviram ler esta, do que dou f( •2Á: Tx. de Freitas, 05 de Março 1985 

(as) Gilberto da Silv:. Cardoso. Vlilson Alvos de Brito. Napoleao 

Barosa dos ;antos. 	Carlos Simões de i"reitas e ',Ibérico Ai— 

voo de Souza Tbe1iao. .-Jatiorafado em se -uidc, dou fé. Em teste 

munho 	 d. verdade.11  1/ 
Tx. de reitas, os de iarço ,Z985 

A1trrioo Alveo de Soyza 

Tabelião. 
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