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REPÜBLrcA FEDERATIVA DO BRASlLAJ, 
Serventia do Oficia Único de Anapurus/MA 

Comarca de Brejo/MA 
Pedro Marcelo Sousa Baldez 

Oficial Interino 

PU-924 -- Procede-se a esta de uma Cédula de Credito Comercial n° 07318454000154-A, 

Emitida em 03/0812003, por Antônio Comes de Araíijo Filho, brasileiro, divorciado, 

o 

LIVRO 2-E, FLS. 105 

MATRíCIJ LA N°.924 	 Data 19/08/2003.  

IMÓVEL: Situado a Rua Antônio Pontes de Aguiar, s/n, nesta cidade com as seguintes 

dimensões, limites e área; 25,80m vinte e cinco metros e oitenta centiares) de frente por ditos 

de fundo lateral direita digo, por 22,90m (vinte e dois metros e noventa centímetros) de fundo, 

lateral direito com 35.60n't(trinta e cinco metros e sessenta centímetros) e lateral esquerda 

com 35.60m(trinta o cinco metros e sessenta centímetros), limitando-se pela frente com à Rua 

Antônio Pontes de Aguiar, pelo lado direito com o Sr. Pedro Francisco das Chagas 

Evangelista dos Santos, pelo lado esquerdo com propriedade da CAEMA - Companhia de 

Aguas e Esgotos do Maranhão e pelo fundo com o Sr. José Antônio Lopes, onde foi 

construído o prédio residencial com paredes de digo, alicerces de pedra ,comuns, paredes de 

adobes, teto 01(um) banheiro, copa, cozinha providos de instalações elétrica e hidráulicas e 

sanitárias). Proprietário: ANTONIO COMES DE ARAÚJO FILHO, brasileiro, separado, 

comerciante, portador do CPF n 156.466.293-49 e R. Geral n°  02680694-0!SSP/MA, 

residente 3e domiciliado nesta cidade à Rua Antônio Pontes de Aguiar, s/n0, N°  do registro 

anterior; Não consta. O referido é verdade e dou fé. Anapurus/MA, 19 de agosto de 2003. Eu, 

Manuel Carvalho Monteles, Serventuário, que o fiz e 

R.01-924- Nos termos de uma Escritura Publica lavrada neste cartório, no livro n° 10, às fis. 

1 10-vs. O imóvel constante da presente matricula, foi adquirido pelo Sr, Antonio Gomes de 

Araújo Filho, brasileiro, separado, portador do CPF na  156.466.293-49 e Carteira de 

ldentidadelR geral no 02680694-0/SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade de 

Anapurus/MA, por termo de aforamento lavrado na Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 

no valor avaliado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O referido é verdade e dou fé. 

Anapurus/MA. 19 de agosto de 2003. Eu. Manoel Carvalho Monteles. Serventuário, que o fiz 

e 
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comerciante, CPF n° 156.466.293-49, residente e domiciliado nesta cidade de Anapuru 

Financiador: Banco do Nordeste do Brasil S/A, agencia de Chapadinha/N, IA. no valor de R$ 

18.464.15 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta o uru centavos), 

vencível 13/08/2008. Cujo pagamento deverá ser efetuado em 48(quarenta e oito) prestações 

sendo de 8.75(oito 

Anapurus/MA, II de outubro de 2018. 
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