
,00r  ítreeá 
R-01.Mat.2098, f12.92, Prot.4103, pa-85.-.DEVCa: INDe 	DE AIflE1'T0S SIO LUIS LÍ!D&, 
com sede nesta Capital, CGC N206401509/0001, representada por seu Diretor Presidente Sr, 
Fran Garcia do Aquino, brasileiro, casado, indu Btrial, residente e domicili ad a nest a ai-
dad.e, axC!qQ012194:993_15, da CI N2 2O.l29._.CREDOR: BAIC0 D DESENVOLVIMENTO DO ESTIADO DO 
MAJUJUXO s4 — BDM, instituição financeira, com sede nesta cidade-.1Oi.  DO TITULO  DATA  
E . SRVE&TUÁRIO:.  Escritura publica de const±tuio de hipoteca- para contragautir liança 
prestada, lavrada nesta cidade, aos 14 de dezembro de 1978, nas notas do Tabelião do 32 
0fcio, Dr. Eloy Coelho Netto, livro n144, fle.16.-.VãLOR; Cxj800.000,00.-,Qtja Can.. 
bi.ria; & aiançada outurgará ao Fiador, 07 Notas Promissórias  de sua emisso, avaliza-das pelos sodas Wilson de Barros Belo e Jose lariano doe. axitos, com as respectivas es-
posas, no valor e vencijnenlx correspondente aoqe trata a Clausula Quarta do - Contrato — 
de financiamento realizado entre a Caixa Economnica Federal e a Afiançada, em 20.09.78, — 
com interyenienoia do Piador.-.JUROS: de 1O e 2 pactuados no antes aludido contr; '  — 
paesaro a taxa dnica de 36. Em segunda hipoteca.- .Ava1io •. di. . 	ação •. im. ei 
Cr$l.O8l.O62,0O....Hjpoteca sob o n2103, fls.38, do liv a is$e C 	D./ 
Luis, 28 de dezembro de 1.978. Escrevente Subatit  
R.2.Mat..-2098 , fi.92,Prot-644 ,pagli4.-.ELn hipoteca de er 	ro grau..-'  EVUOR:  INDSTRIA ' 
D ALIMENTOS 57L0• LUIS LTDA, cm sede nesta cidade, como Intervenientes:, Jose Mariano do 
Santos, Wi3.son de Barros Belio e Graceho Bolivr Pinheiro da Silva, cora suas respectivgg  
esposes no contrato assinados, doravante denominados fiadores e AGRIPIÂ - ENGENHARIA 
GRONOM.T.Cil CORCIO IDIJSTIA LTDÀ, com sede neeta cidade.-C.EDOR: BM'CO OB DESENVOLVI 
TO DO .STAJiO DO L0II10 5/A — BDM, com sede nesta Capital.-. Conforme escritura ráblica 
de financiamento mediante abertura de crédito fixo, com garantia deal e fidejusox'ia e — 
outras avanças, lavreda neste cidade, aos 21 de dezembro de 1979, nas, notas do Tabc1io 
do 4.Q Oficio, Dr, Alvimnr de Oliveira Braúna, livro n9 35-A, fJs.15Gv.-Valor do credito - 
14.185,4.011 - ORTN, que correspondem considerado o valor unitario de Cr468,71, vigente 
a de.zcnhrc d 79 a Cr6.648.839,35..Prazo: 	a, com jures de 3 ao amo, sujeito a 
correção monetária, e demais condiçca -. netarite do ..ntrato Dou f& São Luis, 28 de der 
zambro do 1979. Escrevente Substituto?: 	 O  
ÁV. N2011, Mat-2098, f13.942.-Certlfico, ue 1n s 	- 'e Alimentos Erão Luis Ltda, fez cons truir no terreno situado a Av. o Crist.ovo, s, bairro de S. Cristovo, nesta cidadeUmn 
pedio (ga1p.o) com o seguinte tipo d construção e acabameito:. Construção em estrutura me 
talica e alvenaria de tijolos; dependencias, umagalpao; acabamento, tijolo aparente; piso 
cimentado liso; esquadrias, ferro nos portões e elementos vazadas nos vos de janelas;co - 
bertura, estrutura metalica e telha de br9.sillt.-Val9r da constrUço 01,300.000900Tu.. 
conforme documentos arquivados neste Cartorio.-.Dou fe. 	á Itzjs, 18 de Maio de 1.981 
AV_02.t2( ,fla.92._Ce.rti- ic, qa por Rscritintra te Ro e ?.atif±ua.;uo, lavrada ne st aV_ 
cidade, asu 26 cia março dc 1.931, ruo livro dc notas do 42 Ofício, Dr. ATLvimar de Olivei-
re. Dra'na; a orer de w.c 1.adj como oui'tor.-te a firma B.T.Pinaejro, estabelecida nesta - 
roca, C0CIi'_n2r576167l,'OQn1, r rea':ritata pelo seu titul.ar, Benudito ejs Pinieiro,hra-

aiic..ro, crio, residente edoiniciliedo nuota cidade, 019 ne012602023.53 e CI n2 71..865- 
t, o r outro 1:1à0 coro o Loridi 	firma 1 TT'1 D' 	TT 	3.) LTI. =A, OGCtU'- 

n0.64015O9/0001_22, ror mntia pulos seus Diretores '7ilson de Barros 13db, brasileiro 
caaado eac'0 c;roaomo, CI 	54:.337-M& e 010 n2001797523_91 e Jose Mtriano d o r, Saatoe,bra- 
iJ.uiio, caicudo, en . a1rno.mo, 01_ile50. 296.-M. a CIC001820603-49, residentes e domiojila 

nesta oidae.2 n--ranto,  rue t temix&ruas foi dito pela oatorant-e qe par erituxrdpL_ 
bilca te 06/07/1972 aoui -ri u or csemra fCitR a SIL, polo valor te Cr14.000,00, os imc-
vois eontjtdo plo lotes do terrenos pr6prios te nrs.2 ,2..3,4,5 ,5,7 e 11 cia Quadra - 
).03, int: e.:ranto 

 
do 1otecenLo lanomino,,lo ?rua Siul ud±m, localizaria a irarem da estra-

da 'A-53 - strada da Tiriri 1.-0u T&eurcos, nesta cidade, no -trncho comer2enriido entre a 
Praca São 9rjatcvo e a trevo da odov±a 3o Luis-ib-unar, formuio um po1-tono 	reu.1sr' 

arda total. dc 3,948,Ocu2, inclucive a nma que os qkinarLup, ta cit 	abrada, com as - 
snuirutas cci rontaçes - fvuirte c 	ei. estrada nulta:L 	53; fundo, com a rui P-201a 
torrtl. d1.-Cita com os lotes 5 a 12 da reeg q,'u.adra, lateral o.sqaer:ta, ccs a rua L.-4. 
eclta-so ru'ui 

	

	Rãs- 
jue a oetor.vsnte entrou na posse desnos i.UlVeis pof força da irleorporoçao 

a 	t13&!Y D& 3ILVA na inter ali zaço 'de 39% d capital social da outorlantu, - 
tesI;u :JQI 	;5.reZ ndouriu dc 2t51, reitro n2 2.77,fl.153 da livro 3-13, osterdorruisn_ 
1r. 	ro:tarla a venda, esta :re;ietrada sob o n0 2. P90 , 11,-. 204 lo L vro 3_13; e por ele Te.- 
nar Thny t 	f'jj ldUj ...dc) 	comr)ra f.ciita,  a CAI1A conformo reu:.itra n02.701. ,fl. 
151. do livro 2-33, todos deste Curt6rio; que .aora, por denuncia d.o aqui oatcraiite, d- 

MATRÍCULA N.o  2098   	 DATA 	28. e... membro...de ... l9j&.. 

IMÓVEL: Constituído pelos lotes de números 1,2,,4,5,6,7 e 11, da.Qu.adra -103,  doLo-
teaniento denominada Parque Sie1dia, localizado a margem da eetra4a}jÂ,-53, estrad.a. do 
Tjrjrjca1...o arcos, neste Município, no trecho compreendido entre a Praça São-Cristo-vã

o e o trevo darodovia São Luis-Ribamar, foxmando. m pligono irregular, com área to-
tal de 3.548,00m2.-Limitee e dimens6ee: fundo a rua L-20 9  com 40,00m, de comprimto;la-
teral direita com os lotes 8 o 12 da mesma cjuw"a, com 90,00m, lateral esquerda com a 
Rua -L-4, com 70,00m, onde se acha edificado um prédio indutria1, numa área de 480,00m2 
COM as seguintes caracterieticas: Fwidaço de pedra argamassada e concreto; Estrutura em 
concreto.; Paredes de tijolos, oermicas, cobertura de fibrocimento; Piso cimentado; Ee-
trutura. metálica; .inst.à:Laço e16-trica com luminária  fluereacentes; portes de ferore- 
vestidos com chapas ]t&Licas.-.PROPRIET4,RIL: INDUST 	'.  £LIMENTOS 	LUIS .LTDA, em- 
presa com Bode nesta Capital — CGC N2 06401509/0001 .otvo " REGISTRO ANTERIOR:- 2.990, 
em fie .204.,.do. livro. .3.1 .déte Cart6t. Dou. 
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cIo oonel.ujd.a a com tcj2tC D 	 e Djvjni i e com base nos docunt0 d folhas 109, 110 e Iji dõ 1.2  volume do autos e as folhas 08, 09, 0,1I e 12 do 20 voitme doo auto ao 	•ntdo pelo condmj.ç Bnjdjt0 lei 	nhivo, 	o zocode a inoorrora'o 'a ftnia B.fl 	!LO, oonforo lt_.3136,fl.71, do lIvro ?-L•'te Cwt6rio; 	po ±orQa cictquc} a dcc1oo  judiciaria o rea c oC os encontr 	tc1os Lte nrsl,2,3,4 ,5 ,6,7 e 11. da ua:3.ra 103 com ro total de 3S48,00m2, parte deesa ares cc econtra enbravad na a 00 do propridale da firna 	 que cr 	eoorjtj da 	o lCt rotifj ot 	vsnd.n de 2.P 0,0Oc com os ssuinte.s limites a cofr 	as: do ponto A ao T, 	ort ao Oeste., coa au.lo interno de 90 2 00' ,medo4,°0m o 1ii 	com a V0flj- da Tii co1_00TiJi;  do non too 0, latcr1 ao Dai, com 	io interno de 90000', mede 70,0O'n a i;r!t- 	com terr 	do Ir. CVa1d0 da Coata Nunes Preire;. do ponto O au D, fun_ cio a Iecto com 	interno da 90900' ,mede 4.0 ,OOm o ]iitaue com a 	vand.d 	do / ponto 1) ao Zooto ini.ci ]. A, ictoroi ao iorte com nulc. interno do 000 00' y'edo 70 .0Cm o — com a aren veadjd tendo a confi rn- o ectrLc-t de um 't:nø e aros de 2. 00,('0a2 vei:3iio, 'ar .fl ItLO, no. orm aci rcrr30., nolo reço 
C 2rt e q10p)0 

	de :.O.0,0O ruarc 0  por urna njc 	'iot Prol s0 
ru 	

rja, com - v rIc1 . ito n, t 	0 de 	 do 	 or 1 	 rti 	d f_ oa T  ntoc 	tu 	lida, 'ilson d Barcos B1io e JoC 	ri-ao {n. 'aatos, no— esta xroic fi- on daj.a aj'n d vanii; "u 	n a foi 'mo o ir oitde inLer-vivou: 	r, a;im JLr.ldo rara ovitar dvlc1o0 . tutao 	a ocou:. incorrer em 	 a5 da 	1 ac ar-1 oocoroc, e 	roia no p:oç'. ao houve 0;a C, '?e4 jje; auela s'ro 	ar to'o 03 - 

	

e -t'jl'l 	-' 	4 	e rfjo 	os donaj ter,re'o. 	j'c. 2c. 	27 dïo m-;o de 1981. , 
AV-O3.Mt.-2O98,fj5.92... Penhora — Certifico, que por Mandado de Penhora, do Doutor Antonio guiar Percir, Ou-
ia de Direito da 21 \'crc Cível desta Capital escrivao Joo Manoel de Azsunço o Silva Filho, Escrivao do Se-
gundo Cc rtrio do Cível e Cor.ircio, passada em 19 de março de 1085, cm cumpri monto ao presente -mandado cpcdi-
do dos autos da Exccuço Forçada, em que S!IAVEI1 .WICEJLTT.WA LTDA move contra CAIA-ACIi0 INDUS]1P.I.L DO ?flANIL() 
S/, e outros, para garantia da inportnc:a de Cr1 .728.990,00, dcvido ao reqj n 
a 	 o djs 	is judjci- s emseguida. Dou f. sao Luis, 21 dc março cia 1.985. Escrevente Subst-i*uto, 	  PO, Certifico, que o Mandado de Penhora Av-.03 acima, no est vigorando para e'te irvel, em virtÇ2de termos — 
constatado o equivoco ao lançarmos nesta matricula a referida penhora, pois, o correto foi lançado sob o 
1.608, 1s fls.175.; do livro 3-A de T.das Transsiisses deste Cartório. Nestes termos torna sem efeito, ficando 
assim cancelada a referida penhora 	., co 	uando em pleno vigor ashipotecas da matrieuÀ 2098, Obu í. Sao Luis, 21 de março de 1.98 

AV-4 .flat-2093 ,fla .92, prot-17., pag-345.-certifico, conforme Escritura pública de Assunço de divida com — 
coiiposiço, comfisso.e prorrogaço de prazos e outras avenças à cédula de crédito industrial, bem assim, a — 
Escritura pública de contrato de financiamento mediante abertura de crédito  fixo, com garantia real e fidejus-sria, lavrada nesta oiddde aos 26 de agosto de 1986, no lxvro 84, fls.3v2 , nas notas do Tabelião do 49 Ofício, 
Or. Alvimar de Oliveira Brauna, de um lado como Credor — BANCO DE DESENVOLr2,1ENTO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A. 
I3Ll1, instituição financeira, com sede nesta Capital, CXC/M1? N206.625,843/0001.86, e do outro lado, INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS SÃO LUIS LTDA, firma comercial e industrial, nesta Capital, doravante denominada DEVEDORA, devi-
lamente  representada pelos seus representantes legais, e como INTERVENIENTE — AGROtdA — EMPREENDIMENTOS RURAIS 

S.A., firma comercial e Industrial, CCCOiF N206.272.4.0/0001_90, doravante denominada A.SSUNTOR, neste ato re-
presentada pelo seu Diretor Presidente — Jos de Jesu& Reis Ataide, brasileiro, casado, engenheiro agrnouio, 

-CI N 7713. S3-SSP/MA, CXC N2001848883-87, residente e domiciliado nesta cidade. E logo pelos- referidos contra-
tantes foi dito uniformj e SuoesS±van;ente, perante as çtestenzInhas, que o WhI Convencionou com a CREDORA -e a — 
ASSUNTORA, a presente assunço de divida coe cmmposiçRo confis.sao e prorrogaço de prazos e outras avenças 
Cdula de Crédito Industrial bem assim, a Escritura pública de contrato de Financiamento mediante abertura de 
crédito. fiço, cçm garantia real e fidejussória, de, acordo com as clausulaa e c.oniç&s seguintes: Primeira: A 
Devedora — .INDUSflhIA DE ALIMENTOS sÃo LUIS LTDA, para todos os fins de direitos se confessa devedora do Credor 
BANCO DE DCRENVOLVIjNo DO ESTADO DO MARANHÃO 5/A - BDM, da importanoia de Cz$1.439.698,45, conformelevanta-
monto procedido na Contabilidade do Credor: ULTi, assim discriminados: A) A c&1a de crédito Industrial, P00-
83.0067.4, acordado em 08.04.83; Vencimento 10.04.87, valor do principal em ntrazc: Cz$679.678,00, Acessórios em atraso Cz 66.754,5, principal a vencer Cz$380.675,68 total do débito C41.127.107,94; B) Escritura pCi bli-
sa de contrato de Financiamento mediante abertura de crtdito fixo, com garantia real e fidejussria, vencimen-
to 10.07.85, principal em atrazo CZ$14.921,96, total do dbito Cz$308.590,51; SECTJ).'DA - Apa conhecer a obriga-
ço que a Devedora se confessa manter, junto ao Credor, como dito na cláusula primeira, a INTERVENIENTE._ AGE) 
?Á 1RNDINTOS RURAIS S/A, tambem, denominada ASSUNTOBA tendo em vista acordos anterioz'nte estabelecidos, 
de livre o eapontaiiea vontade assume perante o CREDOR a obrigaço de pagar o citado dbito no valor de Cz$1. 
435.698,45, em substituiçao a Devedora, na forma cm que ficar determinado na cláusula seguinte: TERCEIRA — O 
dbito confessado, prorrogado e assumido respectivamente, nos termos das cláusulas já mencionadas, neste ato, 
ser pago o equivalente a 5 do total de crclito, ou seja Cz$71.765,00 e, o restante, no valor de Cz$1.363.913 
45, após a carencia de seis meses, ser pago pela -ASSUNTORA, em vinte o quatro parcelas, mensais, iguais e sus 
cessivas de C496.755,00 cada uma, iniciando a primeira prestação em 10 de fevereiro de 1987 e as demais em — 
igual dias dos meses subsequentes, vencendo-se a ultima em 10 de fevereiro de 1989. QUARTA: O dbito aqui con-
trato vencerã juros de 3% ao ines calculados pela tabela price o exigidos juntamente com as parcelas do princi-
pal o valor de cada prestaçao será sempre de C4,96.755,00.-para garantir o débito aqui confessado e asenmi  do, 
ficam mantidas todas os gravamos acordados nos contratos já mencionados, e constituidos atrav dos registtos 
procedidos, em Cartório próprio, devendo este instrumento ser averbados para que seja mantido o perfeito en-
tendimento do direito assegurado em forma do crédito por força daqueles registros. Ratifica-se aqui a dos eri-
çao das garantias. Em alienação fi - .aria, »dos Os maquinÇrjos e equipamentos constantes da presente es tu .. - 	e 	 cri- ,. 	. -r,-,.-.- 	.. 	. . 	, 	- 	•• 	e 	c'' 	rbi esc'.rl liir-. nrn ,, eqnni ,l, - O..,, f 	 08 de outubro  e 1.986.. 	 Certifico, por carta de 	. eckw, n 23/6/1989
TRANÇOM . 

', doTjI''jc"  -D: ,' es'te Ca;or' 	 de 1 .96. 	 IDE FLS.159, 1 2-013. 
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.TRANSPORTE: MaTRTCULA - 098, FL.92, LIVRO 2-C; 

tAV-0. BAIXA DAS HIPOTECAS - CCRTIFICX) por carta de autorizaço de baixa do credor Ban '  
J0  Estado do Maranhao =BEM atraves do SUCRE/GER/iLP N 298/015 de 20/janeiro/1998, com 

firmas teconhecidas do Tabeljao do 12 Oficio, Dr. Tit6 Antonio de Sousa Soares, ficam - 
canceladas todas as hipotecas feitas em favor 4o Banco, na presente matricula n2098, fl,s 
92, do Livro 2-G, referente ao. imóvel constituído pelo lotes ''s.1,233,4,5i6,7 e 11, da 
Quadra 103,  do loteamento denoniinad. Parque Si r india,locali. 	. na margem da Estrada - 
Mfl-53, EStrada . do Tirirical - Sao ar, nas 	. . ta , no 	ho compreendido entre a 
Praça Sao cistOvao e  Trecho da R..ovia - 	0.i - ba ar, '1ando um poligonõ irreguinr 
coe arca total de 3.548,00m2 , de . .pried. - 	 IA/ .I4TOS S0 LUIS LTDA,fi 
cam canceladas todas- ás hipotecas 'a presente ' icul . 	ando e verdade e dou f. 
Sao Luis /MA, 14 de XàRIL de 1.998. 

R-03. MAT-2098, FLS.92,PROT-46.001, PAG-298-IMÓVEL co stituido pelos lotes de terrenos 
próprios sob os nimeros.01(hum), 02(dois),03(trs), 04(quatro), 05(cinco), 06(seis), 07 
(sete) e 11(.onze), dá,  quadra 103, do I..oteainento denominado PARQUE SIELÂNDIA, localizado 

margem da estrada MA-53,  Estrada do Tirinicai, Sc Marcos, nesta Cidade, no trecho co-
prccndido entre a praça So Cristovo e o trecho da rodovia So Luis-Ribamar, formando - 
um poligorio irregular com a'rea totai de 3  548,00m2, lirtitas e dinienses, Fundo a Pua 1- 
20, com 40,00ni(quarcnta metros) de comprimento; Lateral direita, com os Lotes 8 e 12,d 
mesma quadra com 90,00m(noventa metros); Lateral esquerda, limita-se com a flua L-4,  com 

,00.m(setenta metros), onde se acha edificado um prdio industrial, numa área de 480,OC 
mts2, com as seguintes caracteristicas; Fundaço de pedra argamassada e concreta; Estru-
tura cm concreto; paredes de tijolos cerâmicos, cobertura de fibrocimento, piso cimenta-
do, estrutura metlica, instaiaço elétrica, com 1znina'ria e florescentes, port&s de / 
ferro revestidos com chapas metlicas, mais um prdio com o seguinte tipo de cops'uçc 
e acabamento; construço em estrutura metálica e alvenaria de tijolos; dependências; uni 
ga1po acabamento, tijolo aparente, piso cimentado liso, esquadrias, ferro nos portes 
elementos cazados no s' yos de janelas, cobertura, estrutura met1ica e telha de brasi-
ii.t ,-.ADQUI RENTE: Sfl,MAR: ALIMENTOS LIMITADA, firma sediada na Avenida teste Oeste, qua-
dira 14, N913,Cohatrac 1, nesta Cidade, inscrita noC/MF sob o NO2.387.i98JO00l-33, - 
inscn1ç'o estadual n912162724-1,  neste ato representada por sua sccia, Maria Alves Muni?, 
brasi leira',  soltei ra, couicriante, • po±tadora. da carteira de identidade n9 732.758-SSP/t 
e CPF 921.6.580.723/91, residente e domiciliada na flua M, quadrl, casa 20, Maranho - 
Novo, nesta Cidade.-.TRANSMJTENTE: INTrSTRIÂ DE' ALIMENTOS DE 5X0 LUIS LIMITADA, firma Se-

diada na Avenida Canelas, S, no báirro do Tirirical, nesta Cidade, inscrita no C/CN 
P.) N06.401.09/0001-22,  neste ato representado pelo seu Diretor Presidente ios Manianc 
dos Santos, bjs31eiro, casado, industrial, portador-da carteira de identidade nQ9711.693-
9-SsP/MA e CPF N001.820.603/49 e Diretor Superintendente Wilson de Barros Eclio, brasi-
ieiro, casado, engenheiro agr&nomo, portddor da Carteira de identidade n2912/D-CREA 15 1  

flegio e CPF NO01.77.523/91, pelo sccio cotista Craccho Bõlivar Pinheiro da Silva, bra
sileiro, casado, industrial, portador da CI N54367-SSP/k e CPF N 025.318.O1.3/99, resi-
dentes e domiciliados nesta cidade.-.TITULO: Compra e Venda.-FORMA DO TITULO DATA E R-
VENTUÂRIO: Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada nesta cidade, aos .24 de Janeiro 
do ano de 2000, nas Notas do Tabe1io do 2 . Qftcio, Dr. Ccl - .... i. eiço 'Coutinho, Li- 
vro 1°589, fls.033.-.VAL0R flS140.000,00(cehto - -. ent 	.l reais). 9# referido é verda.- 
do e du 1  So Lui sIMA, 09 de fevere no de 2)0O. 

R-041A.T2098,fiS.92-PR0T49.260,fls,364- W 'RIiEUA E ESPECIAL HIPOTECA 
neste ato constituida, sem concorrencia de tercQirQs, . o -imveJ. constitui-
8.o pelos lotes de terrenos próprios sob os nimeros 01902103104105,069 07, 
e 11 da Quadra 103, do Loteainento denominado Parque Sielandia, localizado 
a margem da Estrada MA-53y Estrada do Tirirical-Sao Marcos, nesta cidade, 
onde se acha edtf'icado .um px'dio jnditrial,, numa àrea de 4809 02, des-
critos e. caracterizados no R-03 9  desta Matricula • -.DEVD0 : SILMA1 ALI=,  
108 II2DA, com sede nesta cidade, inscrita no. CflPJ/IIP-nQ02.387.198/ØOo1_33 
neste ato representado pelos 5o cios: MARIA ALVES MONIZ ;. SILVIO ALVES 
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NIZ; IIELENP CRISTINA ALVES LTtJNIZ; e IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ, menciona 
dos e qualificados na presente escritura---CREDOR:-=CO DO BR&5U1 5/A - Sociedade de economia mista, com sede em Brasilia, Capital Federal, por 
sua Agencia 	 .000 .000/oôol-91, representada pelo Sr. 
Jose Carlos Fernandes Chaves, brasileiro, casado, bancário, e economirio 
residente e domiciliado nesta cidade.-,Q 	DO TITULO DATA E SERVENTU - 
=:-Escritura Pblica de Abertura de Crédito em conta corrente com garab. tia hipotecária )  lavrada nesta cidade, aos 03 de janeiro de 2002, no li. - 
vro 450, fls.014v2 a15v2, nas notas do Tabelião. do 32 Oficio, Dr. Jose 
Maria Pinheiro Meireles.-,VAfl:...O Pinanciador abre ao Financiado, e este 
acéita, uni crédito em conta corrente com Jirni  te fixo de RC100,000100 9  des tinLdo a eventual constituiç, at a correncia desse limite. Os encaros financeiros, demais acessorios e despesas serão debitados sob aviso, na 
conta de depositos do Financiado, à medida que se tornarem exigiveis, fi- 
cando o Piniiciw1or, 1edde 	verificada a ausencia ou insuficiência de 
proviso na mencionada conta de depósitos, autorizado a transferir da con ta da presente abertura de crédito para aquela conta de depositos as mm 
portancias necessrias a cobertura da referidas ímportancias.-Alem. dos en 
cargos finnce±ros pactuados; o Financiado autoriza o Pinancjador a debi-tar em conta de deposito, a titulo de remuneração sobre serviços, o valor 
correspondente a tarifa de abertura de crédito (na contratação e nas reno- 
vaçea) e demais tarifas aplicáveis à operação, vigentes à 401 

po ca da ôo brana, constantes da tabela de' tarifas de serviços bancrios - pessoa ju ridica, que se encontra disponível em 'qualquer agencia do Financiador a -o,. Prazo do presente contrato se vencerá  em 22.12.2002. No havendoiife 
taço em contrario 'de qualquer das partes, o vencimento poder se auto  /na -bico e sucessivamente prorrogado por período de 12 neses, inairbidad as-e-mais clausulas e condições pactuadas.-#A divida objeto do reistrq aciia, 
esta sujeita as clausulas e condiçes 
ra registrada, cuja cópia fica arquivada neste Oart6rio .-,O iê.±'erjo 
verdade e dou fé.-.São Luis, 07 de janeiro de 2002. 	  

/ 
R-05-ITAT:20981 f1s.2_LIO 2-G -EM SEGNNDA E ESPECIAL HOTEaA, nete ato 
constituida, sem concorrencia de terceiros, o imdvei da Matricula acima.-
DEVEDOR: -SIUtAR ALIFvBQS LTDA, já qualificado no R-04, desta Matricula. - 
CllEDOR:-Bjco DO BRASIL S/A, com sede em. Brasilia-IX, por sua Agencia Ti- 
rirical, C 1PJ/MP-flQOO.O00.0O0/0001_91S _ S PO 	DO TITULO DATA E SiiiV2NTUA- 
7I0:Ectura PtulJlica de Abertura de Crédito em conta corrente com garan tia. 1ipotecL-t'ia, lavrada nesta cidade, aos 03 de janeiro de 2002 7  no li - 
vro 450, fls,09 a 014, nas notas do Tabelião. do 32 Oficio, Dr. Jose Maria 
Pinheiro Meireles.-,VADOR;_O financiador abre ao Financiado, e este 'acei-
ta, una crédito em conta corrente com limite fixo de R$50.000,00, destina-
do a 'eventual constituição, até a concorrencia desse 1iri  te, de reforço 
ou provisão de fundos na conta de depo altos de pessoa juriddas,n25.501_8 
mantida pelo Financiado em agencia do Financiador,-.Os encargos financei-
ros, demais acessorios e despesas serão debitados sob aviso, na conta de depoi±os do Financiado, a medida que se tornarem exigiveis, ficando o P1 nanciaddr, desde. j, verificada a ausencia ou insuficiencia de Provisão na 
mencionda conta de fiepositos, autorizado a transferir da conta da presen-to abertura de credito para aquela conta de depositos as importancias ne-cesadrias d cobertura da referidas iniportancias._3 prazo do presente con-
trato se vencera em. 22.12.2002. No havendo insncifes-baço em contrato de 
qualquer das partes, o vencimento poderá ser automatibaoe sucessivanientet 
prorrogado por perio.o de 12 meses, mantidas as demais clausulas e condi2  

TRAN5pOi?E PLS :08 LIVRO 2-DS 
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ço "es pacluadas.-.A divida obeto do reie 
sU1a3 é oondiçes oonstantesna preze 
o6ia fica arquiiads neste C't6i9 . 
Li4s, 07 de Janeiro de 2002. 	  

AV-0i. MAT-203,fls.9.-BAIX&. - certifico nos termos dcarta de autorizaço de baixa do 
credor Banco do Brasil S/A, e. 30/10/OO2, com firmas reconhecidas do Tabeliu do 31 Ofi-
cio de Notas da Capital, Bel. Jose Matia pinheiro Meireles, em 30/10/2002 9  fica cancela- 
da a hipoteca R-06 da 1 p 	n matricula. O referido verdade e dou M. So Luia/MA,30 
do outubro de 2002. 
AV-02. ÉÀTXA - Certifico nos termos da carta de autorizaçc de baixa do Credor Banco do 
Brasil S/A, em 30/10/2002, cem firmas reconhecidas do Tabelio do 33 Ofício de Notas da 
Capital, Bel. Jos Maria pinheiro Meireles, em 30/10/2002, fica cancelada a hipoteca R- 
05 da pr e - 	ricula. O referido é verdade e dou fe. São Luis/MA, 30 de cutubrà de - 
2002./ 

R-.06. MAT-2098. FLS.92. ppOr-54.683. PAG-455.-EM PRIMEIRA E EECIAL HIPOTECA, neste ato 
constituída, sem conoorr&ncia de terceiros, o iwcvel que a FINANCIADA possui e explora, 
com as seguintes caracteristicas: no R-03, Mat-2098, fls.92, do Livro 2-G deste Cartório;  
Lotes nrs. 1,293,4,5,6,7 e 11, da Quadra 103,  do loteamento denominado Parque Sie1ndia, 
localizado à margem da estrada MA-53, Estrada do Tirirical, ao Marcos, So Luis/MA, no 
trecho compreendido entre a praça So Cristovo e o trecho da rodovia So Luis-Ribamar, 
descritos e caracterizados sob o R-03 desta matricula.Valor total do Imve1: R$57.000, 
00.-.DEVEDORA chamada FINANCIADA; SILMAR ALIMENTOS LTDA, sediada na Av. Leste Oeste, qua-
dra 14 n03 - COHATRAC 1, São Luis/MA, inscrita no CNP] sob o n02.387.198/0001-33 e re-
presentada por MARIA ALVES MUNIXk SILVIO ALVES ?&JNIZ; IZABEL CRISTINA ALVES )JNIZ; e HE-
LENA CRISTINA ALVES !JIZ, todos mencionados e qualificados na presente escritura.-CRE-
DOR denominado FD4ANCI#J)OR: BANCO DO BRASIL S/A., sociedade de economia mista, com sede 
em Brasilia, capital Federal, por sua Agência TIRIRICAL - S0 Luis/MA, inscrita no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministrio da Fazenda(CNP3) sob o n200.000.000/090 
79, representada pele senhor 30SJ CARLOS FERNANDES CHAVES, brasileiro, casado, bancrio, 
residente nesta cidade, CPF-O&) .402,903-25  e CI-n9298.030vS /MA. .- . FORMA DO TITULO DATA 
E SERVENT1JRIO3 Escritura pblica de contrato de abertura de crciito fixo n221/1298-
com garantia hipotecaria, cesso de crditos aiiençao fiduciária e fiança, lavrada nesta 
Cidade aos 04 de novembro de 2002, nas notas do Tabelião do 22 Oficio Dr. Celso da Con-
ceiço Coutinho, Livro n2615, folhas-.123'v.-.VALOR: 14-471.1279,76; Utilizaço; 01(uma) par-
cela. VI - ENCARGOS; JUROS: 0,487% efetivos ao ms equivalentes a uma taxa anual de 6,00 
O%(seis inte**os por cento), acima da IJLP, divulgada pelo BACU, inclui do o dei-credere 
(apread de risco) de 5,000% ao ano. - COMISSÃO DE RESERVA DE CREDITO; 0,1% ao mas. - CX)-
USSXO DE VISTORIA E DE ACOWANHAMENTO: conforme c1usulao 84(oitava). -VII - PRAZOS E DA-

T-AS oÉ PAGAMENTOS; PRAZOS: CARÊNCIA 12 MEÇFS APv%)RrIZAÇO: 48 meses total; 60 -meses datas 
de pagamentos; it PARCELA DE ENCARGOS: 15/02/2009 11.  PARCELA DE AMORTIZAÇÃO: 15/12/2003; 
IYLTIMA PARC•As 15/11/2007. VIII - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FINANCIADOS: Qa.tifjtadoa na 
presente escritura;- EM ALIENIÇO FIDUCIÁRIA em garantia, os bens a serem idquiridos com 
o cr&Iito, no valor global de R$588.910,70, indicados e desertos no item VIII do Prem'-
bulo, cujo doinCnio -fiducirio 8e transferira ao FINANCIADOR 'no momento da aquisição da - 
propriedade pela FINANCIADA, independentemente de qualquer formalidade posterior CESSÃO 
DE CRÉDITOS decorrentes de faturas devidas pela VISANET. Primeira - .Insti-tuiç.o Finan-
ceira qualifioa no PREÂMBULO, credenciada como agente financeiro da Agcia Especial de 
-Financiamento Industrial - FINAME, daqui por diante denominada FINANCIADOR, adriu expres-
-sa e incoiiciona1ente as condiçZes gerais reguladoras das oper4e8 a serem realizadas 
de acordo com o Decreto n959.170, de 02.09.1966, microfilmadas sob onmero 399.674,  aver-
badas 

ver
badas na coluna de snotaçes d6 registro 4.879, do Livro H-9, no 29 (segundo) Oficio de 
Títulos e Documentos da Comarca do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro.-A dfrida 

bjeto do registro acima, esta sujeita a todas as c1usulas e condições const..ttes na 

.lD' •. IPDÃ 

	 esta sujeita as olau- 
41 

ur.a, ora reïstrad., cuja 
o & yedade e dcu 

47 
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"presente escritura ora registrádacuja cópia fica arquivada 
verdade e dou fi. So Luis/MA, 08 de Novembro de 2002 

rtrio.-0 referido 

ÃV-031 MAT.2098 9f1.92.-BAIXA - Certifoco nos r—mos da carta de autoriza-
çode baixa do credor Banco do Brasil S/A,. em 10 de Janeiro de 2008,c; 
firmam reconhecidas do Tabelião do 12 Ofício Dr. Pito Antonio de Souza So-
ares, em 10 de janeiro de 2008, fica cancelada ahipoteca R-06 da presen.- 
te matr e 1.. • O r-ferido 	verdade e dou fe'. São Luis/MÁ, 14 de janeiro de 
2008 	;-;211141  Ák1 

R-07-M,AT:2098,f1s,92_piOT:75.271,f1s.233_ HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU, o 
±mve1 descrito no registro 03, desta Matricula.-.DEVEDOR:-SIR ALIMEN-
TOS LTDA, inscrito no CITPJ/MF4TQO2.387.198/000l_33, com sede nesta cidade 
neste ato representada por suas sodas senhoras: Helena Cristina Alves Mu 
niz Monteiroe Izabel Cristina Alves Muniz, ambas qualificadas na presen-
te escritura, e como Interveniente Fiador, os senhores João Felipe Muniz 
Abas e Nelson Soares Monteiro, também qualificados na escritura.-.CREDOR: 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 8/A, sociedade de economia mista, com sede em 
Fortaçeza-CE., CNPJ-MF-N07. 237.373/0191_oo, representado neste ato pelos 
Srs • Francisco Eurico Pelicio Filho, e Herbetb Luiz Pereira, ambos quali-
ficados na escritra..pJpy DO TITULO DATA E SERVENTUÁRIO:-Escritura Pu-
bli ca de Abertura de Crédito, lavrada nesta Cidade, aos 23 de julho de ''. 
2010, no livro 674,fls.114, nas notas do Tabelião do 29 Oficio, Dr. Celso 
da Conceiço Coutinho._.VAIOR:_R$l.5QQ.QQO,0(jjn milho 'e quinhentos mil 
reais).-.CARGOS FINANCEIROS:-Sobre os valores sacados a conta do crédi-
to ora .paôtuado, o Emitente/Creditado pa.,ará juroi inicialmente fixados a 
taxa efetiva de 0,067799% a.d, incidentes sobre o saldo devedor diario ve 
rifi,cado na conta de empréstimo objeto deste instrumento de crtdito. Os 
juros .sero calculados e capitalizados a cada dia util, respeitado o Uni 
te de crédito ora aberto, e exigidos no primeiro dia util do mes seguinte 
aquele a. que se referirem, na data de qualquer pagamento,, no vencimento. 
final do instrumento e/ou na liquida. ão antecipada da divida.,ppjf DE t 

PAGAMENTO;-De uma..so' vez,. em 21 de julho de 2011. Compareceu também na es 
critura como Intervenientes.pjadores:_Helena Crisiina Alves Muni.z Monteiro 
Izabrl Cristina Alves Mwi 	Helbert Menenes Batista Beerra; Maria Alves 
Mun z. e Carlos Alb'- to7  M. 'ei Abas, todos qualificados na presente escri- 
tu.r..-.A divi.a 	 egistro acima esta sujeita as clausulas e con- &ç*es COfls 	n.; - 'e;e.te escritura, cuja cpia fica arquivada neste 
Car'9rio1.-.0 

'Vriuo 
 

verdade e dou fé.-.São Luis, 28 de julho de 2010. 

ot75,  883, PAG-243; 
R-08. WT-2098, FLS,92. LIVRO 2-G,--EM HIPOTECA DE Li! GRAU e sem concerx4ncia o ízavel - 
constituído pelos lotes de terrenos prprios sob os ns 01,02,03,04,05,06,07 e 11 da Qua-
dra 103, do Loteainento parque Sielandia, localizado 1 margem da estrada MA-53, estrada 'do 
Tiririoa1, So Marcos, nesta cidade, descrito na presente matricula.-EMDENTE DEVEDORA:  
SILMAR ALIMENTOS LTDA, CNPJ 02.387.198-0001/33, Rua O, 8 Rua M QD 12, (XMIATRAC 1, So 
Luis/MA, representada por scios e avalistas qualificados na dula.-CREEiORa BANCO DO 
NORDESrE DO BRASIL S.A., com sede em Fortaleza-CE e filial nesta Capital, CNPJ/MF 07.237 
373/0193-00.-FORMA DO TITULO DATA E SERVENTUÁRIO Cdu1a de Crdito Comercial N193.2010. 
623.r3654, passada nesta cidade, aos 29 de setembro de 2010,-VALOR: R$1.215.765,06;JLJROs 
devidos à taxa efetiva de 9,5% ao ano.-VENCIMENTO: 29 de setembro de 2010.-Tambtm regis-
trado sob o n212.898, ia £ls.200, do Livro n3-J/AUXILIAR deste Cartrio.-A divida obje-
to do registro esta sujeita a todas as clusulas e condiçes constantes de cdula ora re.- 
gist a 	e Cartcrio. O referido verdade e dou f,So Luis/MA,14 de Outubro de 2010. 

• • LS-O-A. DO LIVEO 2-DS, deste Cartório. 	 .1 
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/ 

R-09. MAT-2098, FLS.92. LIVRO 2-G.-.HIPOTECA EM SEGUNDO GRAU: Imve1 constituído pelos 
lotes de terrenos pr5prios sob os n2s.01,02,03,04,05,06,07 e 11 da Quadra 103, do lotea-
mento Parque Sielndia, localizado à marge da estrada MA-53, estrada do Tirirical, São 
Marcos, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, no trecho compreendido entre a Praça 
São Cristovão e o trecho da Rodovia São Luis-Ribamar, formando um polígono irregular con 
área total de 3.458,00m2, com os limites e dimensões: fundo a Rua L-20 com 40,00ni de com 
primento, lateral direitacom os lotes 8 e 12 da mesma quadraconi 90,00m, ,lateral esquer-
da limita-se com a Rua L-4, com 70,00ni, onde se acha edificado um prédio industrial,coin 
área de 480,00in2, comas seguintes caracteristicas:fundaçao de pedra argamassada e con-
creto, estrutura em concreto, paredes de tijolos cerâmicos, cobertura de fibrocimento, 
piso cimentado, estrutura metlica, instalação elétrica, com luminárias e fluorescentes 
portes de ferro revestidos de chapas metilicas, mais um prédio com o seguinte tipo de 
construção e acabamento: construção em estrutura inetlica e alvenaria de tijolos, depen-
dencias, um galpão acabamento, tijolo aparente, piso cimentado liso, esquadrias, ferro 
nos portões, elementos vazados nos vãos das janelas, cobertura de estrutura metilica e 
telhas brasilit. Proprietário: SILMAR ALIMENTOS LTDA., acima descrito como consta a prer 
sente escritura.-.DEVEDORA: como creditada, a empresa SILMAR ALIMENTOS LTDA, inscrita - 
no CNPJ sob o nr.02.387.198/0001-33, com sede nesta cidade, São Luis/MA, à Rua M, Qd-12 
n28, neste ato representada por suas diretoras, respectivas senhoras IZABEL CRISTINA AL-
VES MUNIZ, identidade:1969 CRA-MA, CPF-408.197.873-53 e HELENA CRITINA ALVES MUNIZ, RG-
1178229, CPF-351.959.833-72, devidamente autorizadas na forma do contrato social, dora-
vante denominada EMITENTE/CREDITADO e, na qualidade de INTERVENIENTE FIADOR os Srs. MA-
RIA ALVES MUNIZ, RG-732758-SSP/MA, CPF-216.580.723-91, CARLOS ALBERTO MACIEL ABAS, CNH-
00135906983 DETRÁN/NA,CPP: 074.620.183-49, IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ, Identidade:-
1969 CRA MA, CPF: 408.197.873-53, IIELBERT MENESES BATISTA BEZERRA, RG - 0000821420976, 
CPF: 626338.483-20, HELENA CRISTINA ALVES MUNIZ, RG - 1178229, CPF: 351.959.833-72 e 
NELSON SOARES MONTEIRO, RG -0382572320090, CPF: 292.653.713-15.-.CREDOR: o BANCO DO NOR-
DESTE DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede em Fortaleza-Ceara, na Ave-
nida Pedro Ramalho, n25.700, inscrito no CNPJ/MF sob n907.237.373/0193-00, doravante de-
nominado simplesmente BANCO, representado neste ato pelos Srs. Aquilia Cerqueira e Lima, 
brasileiro, casado, bancário, residente nesta cidade; portador do RG 10.670.196-SSP/MG, 
e do CPF 047.048.726-70 e Francisco Eurico Feudo Filho, brasileiro, casado, bancario, 
residente nesta cidade, portador do RG 0381189820093-SESC-MA e do CPF-212.872.603-49.-. 
FORMA DO TITULO DATA E SERVENTUÁRIO: Escritura Pública de Abertura de Crédito, lavrada - 
nesta cidade, aos 30(trinta) dias do ms de agosto do ano de dois mil e onze(2011), nas 
Notas do Tabelião do 22(segundo) oficio Dr. Celso da Conceição Coutinho, Livro:0695,fo-
lhas:086, Ato:005569. José Maria Pinheiro Meireles -Tabelião Substituto.-VALOR do einprs 
timo R$1.000.000,00(Hum Milhão de Reais) .-JUROS.a taxa Efetiva de 0,065929% a.d.(ao dia) 
incidentes sobre o saldo devedor diário, verificado na conta de empréstimo objeto deste - 
instrumento de ciedito.-ENCAROGOS FINANCEIROS EQUIVALENTES: Os encargos financeiros , ac-
tuados neste instrumento equivalem a encargos financeiros em base anual, a saber: lp1,O7 
a.a.(ao ano), ou, a encargos em base mensal, a saber, 1,39% a.m.(ao ms).-F0RMA DEIPÀCA_ 
MENTO: De uma só vez, em 24 de agosto de 2012.-A divida objeto do registro, est,s9jèi-
ta a todas as clausulas e condições constantes da presente escritura ora registradq pos' 
te Cartôrlo.-O referido é verdade e dou f. São Luis/MÁ, 19 de Setembro de 2011'- 

aço pira Cancelamento de 
INIA, Ç1atado de 16 de abril de 

aiquivado neste Cartório, 
atrícula, deste Cartório. O 

R-10-MAT:2.098,FLS.92.-PROT:-97906,FLS.292.-.EM HIPOTECA DE SEGUNDO GRAU, o imóvel da 
presente Matricula.-.EMITENTE/CREDITADA:-SILMAR ALIMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJIMF-n°02.387.198/0001-33, empresa com sede nesta cidade de São Luís-MA, neste ato representada por 
seus sócios, Sra. Izabel Cristina Alves Muniz, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, 
administradora, CPF-408.197.873-53, CI-1969-CRA-MA, residente e domiciliada nesta cidade de São Luís-MA; 
Helena Cristina Alves Muniz Monteiro, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, administradora, 
CPF-351.959.833-72, RG-1178229-SSP-MA, residente e domiciliada nesta cidade de São Luís-MA e João Felipe 
Muniz Abas, brasileiro, solteiro, estudante, CPF-042.885.333-17, RG-0307106020065-SSP-MA, residente e 
domiciliado nesta cidade de São Luís-MA, neste ato representado por seus pais, Sra. Maria Alves Muniz, 
brasileira, solteira, contadora, CPF-216.580.723-91, RG-732758-SSP-MA, residente e domiciliada nesta cidade 
de São Luís-MA e Sr. Carlos Alberto Maciel Abas, brasileiro, divorciado, advogado, CPF-074.620.183-49, 
CNH-00 135906983 DETRAN/MA, residente e domiciliado nesta cidade de São Luís-MA, e na qualidade de 

AV.04.MAT-2098, fls.92.-Certifico por Instrumento Particular de Autori 
Hipoteca do credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, Agência São 
2013, com firmas reconhecida no Tabelião do 50  Oficio Dra. uliana Pere 
fica cancelado a Hipoteca em Segundo Grau registrado so. i R-09 da p 
referido é verdade e dou fé. São Luis/MA, 28 de abril de 2014. 
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INTERVENIENTE FIADORES:-Izabel Cristina Alves Muniz, acima qualificada, Helbert Meneses Batista 
Bezerra, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF-626.338.483-20, 
RG-0000821420976-SESP-MA, residente e domiciliada nesta cidade de São Luís-MA; Helena Cristina Alves 
Muniz Monteiro, acima qualificada, Nelson Soares Monteiro, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, 
diretor geral, CPF-292.653.713-15, RG-0382572320090-SESP/MA, residente e domiciliado nesta cidade de São 
Luís-MA, Maria Alves Muniz, acima qualificada, e Carlos Alberto Maciel Abas, acima 
qualificado.-.CREDOR:-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, com sede em 
Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ-07.237.373/0193-00, representado neste ato pelos Srs. Marcelo Monteiro Nunes 
Lopes, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bancário, Gerente de Reestruturação de Ativos, 
CPF-009.861.993-46, RG-162677936-SSP-MA e Polyana Coimbra Rocha, brasileira, casada, bancária, Gerente 
de Recuperação de Crédito, CPF-944.916.903-91, RG-054513596-6-SSP-MA.-.FORMA DO TITULO DATA E 
SERVENTUARIO:-Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas, lavrada nesta cidade, aos 17 de 
maio de 2013, no livro 724, fls.086, nas notas do Tabelião do 2° Oficio, Dr. Celso da Conceição 
Coutinho.-.VALOR:-O Emitente/Creditado reconhece e confessa, para os efeitos jurídicos, por força deste 
instrumento e nos melhores termos de direito, a mencionada dívida de R$873.340,75(oitocentos e setenta e três 
mil, trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), e se obriga a paga-Ia da seguinte forma:-Em 
48(quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, sendo 47(quarenta e sete) no valor de R$18.194,60 e iuna no 
valor de R$18.194,55, vencendo-se a primeira em 16 de junho de 2013 e a ultima em 16 de maio de 
2017.-.ENCARGOS FINANCEIROS (RECUROS INTERNOS) - São devidos juros à raxa de 1,16%a.m. Os 
Enacrgos financeiros pactuados neste instrumento, ralativamente a negociação com recursos internos, 
equivalem a . cargos financeiros em base anual, a saber, juros à taxa efetiva de 14,84%a.a.-.A divida objeto do 
registro aci ., es sejeita as cláusulas e condições constantes na presente escritura ora registrada cuja cópia 
fica ar i a :0" neste Cartório.-.O referido é verdade e dou fé.-.São Luís, 30 de Abril de 
2014.  - 
AV. 20. EX- IFICIO: Procede-se a presente nos termos do art. 213 da Lei 6.015/73, para corrigir a ordem de 
numeração dos atos contidos nesta matrícula, da seguinte forma: o AV. 01 de agora em diante passa a ser 
AV. 03; AV. 02 passa a ser AV. 04; AV, 03 passa a ser AV. 05; AV. 04 passa a ser AV. 06; AV. 05 passa a 
ser AV. 07; o R. 03 passa a ser R. 08; R. 04 passa a ser R. 09; R. 05 passa a ser R. 10; AV. 01 passa a ser 
AV. 11; AV. 02 passa a ser AV. 12; R. 06 passa a ser R. 13; AV. 03 'assa a ser AV. 14; R. 07 passa a ser R. 
15; R. 08 passa a ser R. 16; R. 09 passa a ser R. 17; AV. 04 passa 	"18; R. 10 passa a ser R. 19. O 
referido é verdade e dou fé. São Luís - MA, 22 de julho de 2015. 

AV. 21, Mat. 2.098, Fls. 92, Prot. 108.515, Pag. 270. PENHORA: Certifico conforme Mandado de Penhora, 
expediente themispg n° 4662834, datado de 20/07/2015, expedido pelo Juízo da 16 a Vara Cível de São Luís, 
extraído do Processo n° 2471-45.2014.8.10.0001, movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em de.favor 
de SILMAR ALIMENTOS LTDA; IZABEL CRISTINA ALVES MUNIZ; HEL 
MUNIZ MONTEIRO; NELSON SOARES MONTEIRO; HELBERT MENESES 
MARIA ALVES MUNIZ; CARLOS ALBERTO MACIEL ABAS, que fica pen 
desta matrícula. O referido é verdade e dou fé. São Luís - MA, 22 de julho de 2015. 

A CRISTINA A 
BATI TA 
rado o 

CARTóRO 	NóVEIS E HIPOTECAS 
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